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bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 

JAN-ERIK WIKSTRÖM 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ändringar i rättshjälpslagen. Förslaget bygger på 

erfarenheter av rättshjälpssystemets tillämpning. 

Det föreslås att beslutsbefogenheter i stor omfattning skall flyttas från de 

nuvarande sex rättshjälpsnämnderna dels till advokater och biträdande 
jurister vid advokatbyråer, dels till ett stort antal myndigheter, främst 

domstolar, som handlägger det mål eller ärende vari rättshjälp är aktuell. 

Det nuvarande rådgivningsinstitutet byggs ut. Advokat och biträdande 

jurist föreslås få behörighet att bevilja allmän rättshjälp i vissa familjerätts
liga angelägenheter, t. ex. äktenskapsskillnad. Vidare blir domstolar och 
vissa andra myndigheter behöriga att bevilja allmän rättshjälp. Dessa or

gan skall enligt förslaget också bestämma ersättning till biträde i mål eller 
ärende vid domstolen eller myndigheten. 

Förslaget innebär ökade möjligheter för näringsidkare att få allmän 
rättshjälp när det gäller rättsliga angelägenheter som rör näringsverksam

heten. 

Förslaget innefattar också 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 frågan uppkommit. I 

fråga om organisation föreslås en minskning av antalet rättshjälpsnämnder 

från sex till två. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den I juli 1979. 

I Riksdagen 1978/79. 1 sam/. Nr 90 

Prop. 1978/79: 90 
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Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen ( 1972: 429) 1 

dels att rubriken närmast före 18 § skall utgä. 
dels att 2-4. 6-12, 15-34, 36, 37 och 39-50 §§ samt rubrikerna när

mast före 9. 11 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels 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 då denna lag träder i kraft. 

Nul'arande lydelse Föres/axen lydelse 

Inledande bestämmelser 

I§ 

Rättshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-34 §§).rätts
hjälp ät misstänkt i brottmål (35-40 §§),rättshjälp genom offentligt biträde 
(41-45 §§)och rådgivning (46-48 §§). 

2 § 

Räwhjälp lämnas av advokat el
ler biträdande jurist på allmän eller 
enskild advokatbyrå eller, i fall som 
an1tes i lagen. m· annan. 

Chef för allmän adl'okatbyrå 
skall vara advokat. 

För handläggning av ärenden om 
rättshjälp finns rättshjälpsnämnder. 
Verksamhetsområde för rätts
hjälpsnämnd bestämmes av rege
ringen. 

'Lagen omtryckt 1976: 626. 

Biträde och rådgil'nin!( enligt 
denna lag lämnas, när annat icke 
anges i lagen, av advokat eller bi
trädande jurist på allmän eller en
skild advokatbyrå. Regeringen 
meddelar närmare bestämmelser 
om vem som enlit;:t denna lag är 
biträdande jurist på enskild advo
katbyrå. 

3 § 

För handläggning av vissa ären
den om rättshjälp finns rättshjälps
nämnder. Verksamhetsområde för 
rättshjälpsnämnd bestämmes av re
geringen. 

Skall ärende om allmän rätts
hjälp handläggas av rättshjälps
nämnd, upptages ärendet av den 
rättshjälpsnämnd inom vars verk
samhetsområde den rättssökande 
är bosatt eller, om den rättssa
k.ande är dödsbo. den al'iidne i-ar 
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N urnrande lydelse 

Rättshjälpsnämnd står under till
syn av en centralmyndixhet. Cen
tra/myndighet är den myndighet 
som regeringen bestämmer. 

3 

Fifre sia,;: en lydelse 

bosatl. I fråga om den som ej ar 
bosatt i landet eller dödsbo e.fier 
den som ej 1·ar bosatt här, upptages 
ärendet av den rätlshjiilpsnämnd 
som regerin,;:en bestämmer. 

Skall ärendl' om rättshjälp ge
nom 1~ffentligt biträde handläggas 
m· riittshjälpsnämnd. upptages 
ärendet a1· den rättsl!iälp.rnämnd 
inom vars 1·erksamhetsområde den 
som åtgärden avser är bosatt eller, 
i fråga om den som ej är bo.mil i 
landet, av den rätt.1-/iiiilpsnämnd 
som regerin,;:en bestämmer. 

Rättshjälpsnämnd stär under till
syn av domstols1·er/...et. 

Regeringen får förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad i avdel
ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på 
sådan avdelning. 

Rättshjälpsnämnd består av ord
förande, som skall vara lagfaren 
och erfaren i domarvärv, samt fyra 
andra ledamöter. Av dessa skall två 
vara inom nämndens verksamhets
område l'erksamma advokater en 
anställd på allmän admkatbyrå 
och en enskilt l'erksam. De två öv
riga skall vara svenska medborga
re, myndiga och bosatta inom 
nämndens 1•erksamhetsområde. 

4 § 

Ord.förande i rättshjälpsnämnd 
förordnas m· regeringen. Centra/
myndigheten utser övriga leda
möter. A1• dessa utses den ledamot 
som skall 1•ara enskilt l'erksam ad
vokat efter förs/ax al' S1•eriges ad
vokatsamfund och de ledamöter 
som ej skall l'llra advokater efter 
förslag m· land.\"/ing i län inom 
riittshjälpsniimndens verksamhets
område. Ingår i verksamhetsområ
det kommun, som ej tillhör lands
tingskommun, lämnas förslag även 
av fullmäktige i kommunen. 

Fijr ledamot skall finnas en eller 
}lera ersättare. Bestämmelserna 
om ledamot äger motsvarande ti/1-
lämpning på ersättare. 

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

Regeringen utser ordförande och 
övriga ledamöter .för l'iss tid. För 
ordförande skall finnas en eller fle
ra ersättare. Bestämmelserna om 
ordförande äger motswmmde ti/1-
lärnpning på ersättare. I övrigt fdr 
regeringen utse erforderligt antal 
ersättare. 
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Nul'l1rande lydelse Färes/agen /ydd.1·<' 

5 § 

Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två andra 
ledamöter. av vilka en icke är advokat. Vid avgörande av ärende. som är 
av principiell betydelse eller annars av särskild vikt. skall dock samtliga 
ledamöter deltaga. 

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande 
tillämpning när ärende avgöres av rättshjälpsnämnd. Ordföranden skall 
dock säga sin mening först. 

l den utsträckning regeringen bestämmer fär tjänsteman vid rättshjälps
nämndcn på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende. 

5 a § 

Fiir prövning ai· besviir i 1·issa 
fall enligt denna lag finns hes1·iirs
nämnde11 för rättshjii/pe11. Den be
står av ordförande och sex andra 
ledamiiter. Ordföranden och ytter
ligare en ledamot skall 1·ara lag
farna och erfarna i domarvärv. A 1· 

iJ1•riga ledamöter skall två \'ara ad-
1•okater. Återstående tre ledamöter 
skall \'ara svenska medborgare och 
myndiga. 

Regerin1:en utser ordföranden 
och övriga ledamöter för viss tid. 

För de ledamöter som skall vara 
lagfarna och erfarna i doman·ärv 
skall finnas en eller flera ersättare. 
Bestämmelserna om sådan leda
mot äger motsvarande tillämpning 
på ersättare. I övrigt får regeringen 
utse erforderligt antal ersättare. 

Bes1•ärsnämnden är beslutför 
med ordföranden och minst fem 
andra ledamöter. 5 § andra stycket 
äger motsvarande tillämpninR på 
besvärsnämnden. 

Regeringen får förordna att be
sl'ärsnämnden skall vara delad i 
avdelningar. Vad som föreskrfres 
om nämnd äger motsvarande ti/1-
lämpning på sådan avdelninf.:. 

5 b § 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol, allmän förvalt
ningsdomstol, bostadsdomstolen, 
f<Jrsäkringsöverdomstolen, försäk
ringsrätl, marknadsdomstolen, pa
tentbes1•ärsrätten, arbetsdomsto
len, skatterätt, fastighetstaxerings-
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N111·ar1111de lydelse 

5 

rätt, läns rätt och krigsrätt. Vad i 
lagen sägs om domstol skall ären 
gälla arrendenämnd, lzyre.rniimnd, 
statens 1•a-nämnd och örerexeku
tor. 

Allmän rättshjälp 

Tilliimpningsomriidet 

Allmän rättshjälp filr liimnas 
fysisk person i rättslig angelägen
het. om han behöver sil.dant bistånd 

6 § 

Allmän rättshjälp he1•i{jas fysisk 
person i rättslig angelägenhet, om 
han behöver sådant bistånd och 

och hans beräknade årsinkomst ej hans beräknade årsinkomst ej över-
överstiger ett gränsbclopp som stiger ett gränsbelopp som motsva-
motsvarar åtta giinger det enligt la- rar åtta giinger det enligt lagen 
gen (1962: 381) om allmän försäk- (1962: 381) om allmän försäkring 
ring bestämda basbeloppet för ok- bestämda basbeloppet för oktober 
tober 11.ret innan rättshjälp begäres. året innan rättshjälp begäres. 

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

Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av 
förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt 
nedsatt pti grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall 
den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges 
eller fråndrages. 

Allmän rättshjälp får lämnas 
dödsbo i rättslig angelägenhet, om 
boet behöver sådant bistånd och 
det med hänsyn till boets behållning 
och delägarnas ekonomiska förhål
landen är skäligt. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, dom.l'tol.n·erket 
meddelar närmare föreskr{fter för 
beräkning a1· den riittssökandes 
ekonomiska förhållanden. 

7 ~ 

Allmän rättshjälp beviljas dödsbo 
i rättslig angelägenhet, om boet be
höver sådant bistånd och det med 
hänsyn till boets behållning och del
ägarnas ekonomiska förhållanden 
är skäligt. 

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen till 
döds boer. 

Allmän rättshjälp får ej lämnas 
I. i angelägenhet som ej prövas 

eller på annat sätt behandlas i lan
det, om ej den rättssökande är bo
sall här och särskilda skäl förelig
ger för rättshjälp, 

8 § 

Allmän rättshjälp får ej beviljas 
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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2. den som l'.i är bosatt i landet. 
om han ej är svensk medborgare 
eller om särskilda skiil ej föreligger 
för rällshjälp. 

3. näringsidkare i angelägenhet 
som har samhu11d me,' hans nä
ringsverksamhet. om ej särskilda 
skiil föreligger för rättshjälp med 
hänsyn till hans ekonomiska förhal
landen eller sakens heskq(fcnhet, 

6 

Fiireslagen lydelse 

2. den som är bosatt utvm riket, 
om han ej är svensk medborgare 
eller om särskilda skäl ej föreligger 
för rättshjälp. 

3. näringsidkare i angelägenhet 
som uppkommit i hans näringsverk
samhet. om ej skäl föreligger för 
rättshjälp med hänsyn till l'erksam
hetcns art vch begränsade om.filll
ning. hans ekonomiska och person
liga förhållanden eller omständig-
het emu i iil'rigt, 

4. i frttga om anspråk som överH\.tits till den rättssökande, om överltttel
sen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av 
begäran om rättshjälp. 

5. för upprättande av självdeklaration, 
6. den som ej har befogat intresse av att fä sin sak behandlad. 
I fråga om visst slag av ärenden I fråga om visst slag av ärenden 

som är talrikt förekommande och som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan normalt av enkel beskaffenhet kan 
regeringen förordna att allmän regeringen förordna att allmän 
rättshjälp ej skall liim11as. rättshjälp ej skall hel'iljas. 

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med
borgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp skall vara 
Iikstälkl med svensk medborgare. 

Förmaner 

Vid allmiin rättshjälp betalar sta
ten kostnaderna i den rättsliga an
gelägenhet som rättshjälpen avser. 
Bestämmelser om att den rättssä
kande har att sjii/I· helt eller defris 
betala kostnad.for rättshjiilp finns i 
/6 9 andra stycket och 27 9 fifrsta 
stycket andra punkten. 

9 § 

Förmåner m. m. 

Vid allmän rättshjälp betalar sta
ten kostnaderna i den rättsliga an
gelägenhet som rättshjälpen avser. 

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 
I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes 

rätt. 

2. bevisning vid allmän domstol, 
krigsriill. arhetsdvmstolen eller 
bostadsdomstolen samt nödvändig 
utredning i angelägenhet, som kan 
komma under sådan domstols pröv
ning eller som skall prövas av skil
jemän, 

2. bevisning vid allmän domstol, 
bostadsdomstolen. marknadsdom
stolen, arbetsdomstolen eller kriF;S
rätt samt nödvändig utredning i an
gelägenhet, som kan komma under 
sådan domstols prövning eller som 
skall prövas av skiljemän. 

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol 
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillva
ratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndighe
ten, 
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N111'lira11Je lydelse 

4. resa och uppehälle för den 
rättssökande eller hans ställföreträ
dare och för värdare eller annan. 
som måste anlitas i samband med 
inställelse inför domstol eller annan 
myndighet. om personlig inställelse 
ålagts, eller i samband med instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken, 

.'i. tH'.fJifi som enligt expcditivns
k1111giirelse11 (1964: 618) utgår fijr 
a11si)/.;a11 och expedition l'id allmän 
domstol. krigsriitt. arbetsdomsto
len eller bosuulsdomstolen, dock ej 
i fråga om sådan riitlcns expedition 
som utfiirdas endast på särskild he
giiran om icke expeditionen he
~ärt•.1· innan ai·giirandet i h111"11dsa
ken rnnnit laga kraft. samt m·g(fi 
som utgär enligt exekutions
avgiftskungörelsen ( 1971: I 027). 

6. k11n1:örelse i mål eller iirende 
rid allmiin domstol, krigsriitl, ar
betsdomstolen eller hostadsdom-
.1·tolen. 

7. vad av allmänna medel utgått i 
ersättning för översättning eller i 
ersättning enligt 4 eller .'i§ lagen 
( 1958: 642) om blodundersökning 
m. m. vid utredning av faderskap 
eller enligt föreskrift i rättegångs
balken eller 3 § första stycket 
nämnda lag för hevisning som rät
ten självmant föranstaltat om. 

8. skiftesman som av domstol 
förordnats att verkställa bodelning 
med anledning av äktenskapsskill
nad eller boskillnad. 

7 

Föreslagen lydelse 

4. resa och uppehälle för den 
rättssökande eller hans ställföreträ
dare och för värdare eller annan. 
som måste anlitas i samband med 
inställelse inför domstol eller annan 
myndighet. om personlig inställelse 
t1lagts. eller i samband med instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mäl om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken eller lä
karundersökning enligt 21 kap. /() 9 
samma hal/.;, 

5. ti//iiggsal'gifi som utgår enligt 
exekutionsavgiftskungörelsen 
11971: 1027), 

6. vad av allmänna medel utgått i 
ersättning för översättning eller i 
ersättning enligt 4 eller 5 ~ lagen 
( 1958: 642) om blodundersökning 
m. m. vid utredning av faderskap 
eller enligt föreskrift i rättegångs
balken eller 3 § första stycket 
nämnda lag för bevisning som rät
ten självmant föranstaltat om, 

7. skiftesman som av domstol 
förordnats att verkställa bodelning 
med anledning av äktenskapsskill
nad eller boskillnad, 

8. medling enligt 42 kap. 17 § 
riitlegångshalken. 

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket ~ anses ej den rättssö
kandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rörande 
ärftliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken. 
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Nul'llrande lydelse Föreslagl'n lydd~·e 

9 a § 

Den som beviljats allmän rätts
hjälp är i målet eller ärendet befri
ad från ai•gift för ansökan och för 
expedition enligt expeditionskungö
relsens (1964:618) ai•giftslista, av
delningarna I och Il samt avdel
ning fil under rubriken Utsökning 
m. m. Avgiftsfrihetenför expedition 
gäller endast i den mån expeditio
nen är erforderlig för den rättssö
kande. A vg{ftsfrilteten gäller ej i 
fråga om sådan expedition som ut
färdas endast på Särskild begäran, 
om icke expeditionen begäres in
nan m·görandet i huvudsaken vun
nit laga kraft. 

Den som beviljats allmän rätts
hjälp i angelägenhet som lett till 
1•erkställbart avgörande eller i mål 
om 1•erkställighet är befriad från 
skyldighet att förskjuta och betala 
utsökningsavgift och försäljnings
m•gift enligt exekutionsavgijtskun
görelsen (1971: /027). 

Kostnader för kungörelse i mål 
eller ärende 1•id allmän domstol, 
bostadsdomstolen, arbetsdomsto
len eller krigsrätt skall, såvitt de 
belastar den som beviljats allmän 
rättshjälp, utgå av allmänna me
del. 

10 § 

Skall den rättssökande ställa sä
kerhet för att få till stånd kvarstad, 
skingringsförbud eller annan hand
räckning enligt rättegångsbalken el
ler utsökningslagen (1877: 31 s. I), 
får rättshjälpsnämnden, om den be-
1·iljat allmän rättshjälp, utfärda 
ansvarsförbindelse på statens väg
nar. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om verkstäl
lighet enligt 41 eller 42 § utsök
ningslagen, om rättshjälpsnämnden 
bei·iljat allmän rättshjälp i verkstäl
liRhetsärendet. 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjälp ställa säkerhet för att fä 
till stånd kvarstad, skingringsför
bud eller annan handräckning enligt 
rättegångsbalken eller utsöknings
lagen (1877: 31 s. 1), fär rättshjälps
nämnden utfärda ansvarsförbin
delse på statens vägnar. 

Första stycket äger motsvarande 
tillämpning i fråga om verkstäl
lighet enligt 41 eller 42 § utsök
ningslagen, om allmän rättshjälp 
beviljats i 1•erkställighetsärendet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom 
kostnad för rättshjälpen. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

Kost nadshidrag Rättshjä/psal'gift 
11 § 

Den rättssökande skall bidraga 
till kostnaderna för allmän rätts
hjälp enligt vad som sägs i 12-
15 §§. 

Den rättssökandc skall bidraga 
till de kostnader för allmän rätts
hjälp som m·ses i 9 och 10 §§genom 
att betala rättshjälpsavgift enligt 
vad som sägs i 12-15 §§. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, domsto/sverket 
meddelar närmare föreskrifter för 
beräkning al' maximibelopp för 
rättshjä/psm•gift. 

12 § 

Överstiger ej den rättssökandes 
beräknade årsinkomst ett gränsbe
lopp som motsvarar tre gånger det 
basbelopp som anges i 6 § första 
stycket, utgör kostnadsbidraget en 
etthundratjugofemtedel av basbe
loppet, jämnad till närmast lägre 
tiotal kronor. Bidraget fär nedsät
tas eller efterges, om särskilda skäl 
föreligger. 

Är inkomsten högre än som 
anges i första stycket, utgör maxi
mibeloppet för kostnadsbidraget 

Överstiger ej den rättssökandes 
beräknade årsinkomst ett gränsbe
lopp som motsvarar tre gånger det 
basbelopp som anges i 6 § första 
stycket, utgör maximibeloppet för 
rättshjälpsavgiften en hundrade/ av 
basbeloppet, jämnad till närmast 
lägre tiotal kronor. Maximibeloppet 
fär nedsättas om särskilda skäl fö
religger. 

Är inkomsten högre än som 
anges i första stycket. utgör maxi
mibeloppet för rättshjälpsavgiften 

en tjugondel av den del av den rättssökandes inkomst som överstiger tre 
men ej fem gånger basbeloppet, 

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

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju gånger 
basbeloppet, 

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger basbelop
pet. 

Vid tillämpning av andra stycket 
iakttages att maximibeloppet jäm
nas till närmast lägre tiotal kronor 
och att lägsta kostnadsbidrag utgör 
en etthundratjugofemtedel av bas
beloppet, jämnad till närmast lägre 
tiotal kronor. 

Vid tillämpning av andra stycket 
iakttages att inkomsten jämnas till 
närmast lägre tusental kronor, att 
maximibeloppet jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor och att lägsta 
maximibelopp utgör en hundradel 
av basbeloppet, jämnad till närmast 
lägre tiotal kronor. 

13 § 

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll, 
ökas gränsbelopp enligt 12 § första eller andra stycket med vad som mot
svarar hälften av där angivet basbelopp för var och en till vilkens underhåll 
han sålunda bidrager. 
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N111·ara11de lydelsl' 

Är den rättssökandes betalningsförmäga viisentligt ökad pil grund av 
förmögcnhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller viisentligt 
nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild nmstiindighet, skall 
den beräknade ärsinkomsten jämkas pä det sätt att skäligt belopp tillägges 
eller frändrages. 

14 * 
Söker dödsbo rättshjälp, utgör max.imibeloppct ett med hänsyn till boets 

behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp. 

15 * 
Undergår in/..omst eller sådant 

jårhällande som m·ses i 13 eller 14 § 

1·äse111lig färä11dri11g i11na11 rä//s
hjälpsiirendct ai·slutats. st.all maxi
mibeloppet jämkas ljicr md som är 
s/..iiligt. dock ej under 1·ad som re
dan betalats i ko.1·111adsbidrag. 

I samband med all al/111ä11 riitts
hjä/p be1·iljas, fiJStstiilles det .fi"ir sii
/..anden giil/ande maximibeloppet. 

V11dergår inkomst eller .1·ädan1 
fiirhållande som avses i 13 eller 14 § 

1·iisentlig .fifriindri111: i11nan rä11s
hjiilpsiirencle1 ai·slutats, st.all maxi
mibeloppl'I jiimkas tji er rnd som är 
s/..iiliRI, doc/.. ej under md som re
dan betalats i rä11shjälpsargiji. 
Jämkning skall ock.1·d ske, om 1·ä
se111li,; felbediim11i11g gjorts, när 
maximibeloppet tidigare bestäm
des. 

Frå!(a om jämkning upptages en
dast om särskild anledning därtill 
framkommit. 

Allmän rät1shjä/p utan bes/111 ai· Beriljande ar allmiin rii11shjälp 
riit1shjiilpsnämnden m. m. 

16 § 

Anlitar den riittssökande advokat 
eller biträdande jurist på advokat
byrå får, så länge kostnaderna för 
rärtshjälpen ej överstiger maximi
beloppet för den riirtssäkandes 
kostnadsbidrag, allmän rättshjälp 
lämnas utan beslut a1· riit1shjälps
nämnden. Vad som sagts nu gäller 
ej fall. som avses i 7 § första 
stycket, eller angelägenhet rörande 
bodelning med anledning a11 äk
tenskapsskillnad eller boskillnad. 

Skyldigheten att utge kostnads
bidrag fullgöres genom att den 
rämsökande till biträdet betalar 

Allmän rättshjälp får, om ej an-
11at följer av 17 §, beviljas av advo
kat eller av biträdande jurist på ad
~·okathyrå, om den rärtsliga ange
lägenheten m·ser 

äktenskapsskil/nad 
boskill11ad 
underhållsbidrag till make eller 

barn 
faderskap till barn 
vårdnad 
umgängesrätt 
upprättande a11 äktenskapsförord 

eller testamente. 
Advokat eller bitriidade jurist på 
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N111·ara11ile lydelsl! 

dennes ersiittning och .n·arar .f('jr 

iil·riga kostnader fiir riit1shjiilpe11. 

11 

Fiirl!slagcn lyddsl! 

aifrokatbyrå får ej bel'ilja allmiin 
riittshjiilp fiir 1·erk.1·tiil/ighet m· av
giirande om underhållsbidrag, 
wlrdnad elll!r umgängesrätt. Ej hel
ler .får adl'Okat eller biträdande ju
rist be1·i(ia allmän rättshjälp 

l. om den rättssiikande är 
diidsbo, 

2. om den rättssöka!lde är bosatt 
utom riket, 

3. om den rä11sliga angelägen
heten skall prii1•as eller på annat 
sätt behandlas utom riket. 

17 * 
t:rsii1111i11g till bitriide samt .fi'ir 

bn·isning och annan utredning 
s/...a/I i .f<ill som lll'S<'.I' i 16 ~ bestäm
mas som om kostnaden skolat utgå 
a1· allmänna medel enligt denna 
lag. 

I mål eller ärende vid allmän 
domstol, krir.:srält, arbetsdomstu
le11 eller bostadsdomstolcn fast
ställes ersiillningen till biträdet m· 
domstolen. I annat fall fast.wiilles 
bitriidesersä//ningen a1· rätts
lu'iilp.rnäm11den, om den riittssii
kande eller biträdet begär det eller 
riiushjälpsniimnden sjiifrmallt upp
tager ersäuningsfrågan till prö1·-
11ing. 

Allmän rättshjälp efter beslut m· 
rät tsltjälpsnäm nden 

Är riillslig angelägenhet anhäng
ig l'id domstol. priims fråga om be
l'i/jande lll' allmiin rättsliiiilp a1· 
domstolen. Likaså beslutar dom
stol, där den rättsliga angelägenhe
ten är anhängig, om jiimkning 111• 

maximibeloppet fiir riittshjälpsal'
giften. 

18 § 

Beslut om allmiin rällshjälp får 
m· rättsliiälp.rnämnden meddelas 
t'.fter ansi)kan m· den rättssiikande. 
Ansiikan skall vara skriftlig samt 
innehålla uppgifter i de hänseenden 
som regeringen bestämmer. 

Ansökan om allmän rättshjälp 
upptages m· den rättshjälpsnämnd 
inom 1·ar.1· 1·erksamhetsomrilde sii
kandell är bosatt eller, om sökan
den är dödsbo, den avlidne l'ar bo
satt. I fråga om den som ej är bo
satt i landet eller dödsbo efter den 
som ej 1•ar bosatt här, upptages an
sökan a1· den rällshjiilpsnämnd 
som rl'gninxen bestämmer. 

Har allmän riittshjiilp icke be1·il
jats enlixt 16 * och är den riittsliga 
angeliixenheten ej anhängig l'id 
domstol, prö1•as fråga om bel'il
jande a1· allmän rällshjälp m· 
rätt shjiilpsnämnden. 

Är den rättsliga angelägenheten 
ej anhä111:ig l'id domstol. beslutar 
rättshjälpsnämnden oc/...så om 
jämkning av maximibeloppet för 
rätt shjälpsa1•g/ft en. 
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N111·1ira1uil' lydelse' 

Ansiikan .filr 11pprugas m· annan 
rii11sliiälps11äm11d än .mm följer 111· 
andra stycket. 0111 niimmlcn finna 
siirsf...ildu skiil.f("ireli!fgll. 

I~ 

Fiircslagcn lyddl'l' 

18 a ~ 

Allmän rä1tshjälp he1·i/jas l',ficr 
w1sökan a1· den riittssökande. An
sökan skall 1·ara skr(filig samt innc
hillla uppg(fier i de hänseenden 
som regeringen eller. efter rege
rin{?ens bemyndigande. domstols-
1·erket hestiimmer. 

\9 \i 
Bifalle.1· ansökan om allmän 

riitf.1·hjiilp. fastställer riittshjälps-
11ämnde11 samtidigt det för siikan
den gällande maximibdoppl'I. 

Kan sökanden ej .1jiifr eller ge
nom m/1-:on som i tjiinstestä/lning 
eller annars lämnar honom bistånd 
behiirif.!en tillvararaga sin rätt. får 
rä11slijä/psnämnden på sökandens 
begäran förordna biträde. 

I ungeliigenhet. som f...un amagas 
bli prifrad l'nligt lagen (1974:8) om 
riittl'gtlngen i tvistemål om mindrC' 
1·iirden, Jilr biträde fi)rurdnas en
dast om särskilda skäl föreligger 
med hänsyn till sökandens perso11-
li1<a förhållanden eller sakens be
skaf.Tenhet. I ärende om bodelning 
med anledning a1• äktemkapsskill
nad eller boskillnad får biträde för
ordnas endast om särskilda skäl.fö
religger med hänsyn till makarnas 
fiirhållanden eller boets beskaffen
het. 

När biträde kan förordnas enligt 
JO kap. 13 !$ föriildrabalke11,förord
na.1· ej bitriidC' enlit.:t denna lag. 

Be1·i/jas allmän riittslijälp. heta
/as där<'.fier uppkommande kostna
der enligt 9 och 10 ~§ m• allmiin11a 
medel. A 1· allmänna medel betalas 
iil'en hiträde.1·ersiitt11ing fär tiden 
efier det att ansökan om rättsliiiilp 
kommit in till den myru/ighet som 
har att besluta om allmän riitts
hjiilp. Detsamma gäller hiträdes
f....ostnad som uppkommit ./('ire an
siikningen hos myndighet, om ar
betet har varit m· mindre om.fatt
ning eller brädskande art och an
sökningen har gjorts utan l'äsent
ligt dröjsmål eller om eljest synner
liRa skäl fiireligxer. 

I frilga om ersättning som al'ses i 
9 § andra stycket 6 skall rätten. i 
stället fiir att enligt /!i kap. 13 §rät
texån{?sbalken ålägga den som he
l'iljat.1· allmän rättshjälp hetalnings
skyldigltet. fiirklara au ersättning
en utgör en kostnad fiir rättshjäl
pen. 

Fiirordnwuie m· biträde m. m. 

20 * 
Meddelas beslut om allmän 

räashjälp. betalas dän'.fier upp
kommandl' kostnader m· allmänna 
medel. Al' allmänna medel betalas 
äl'en biträdesersättning för tiden 
efter det att ansökan om rättshjälp 

Bn·i/jas allmiin rätlshjälp enli1-:t 
16 §. blir den som beslutat härom 
biträde till den rä1tssiikamie. I an
nat fall får bitriide förordnas på sö
kandens begäran, om denne ej .1jiifr 
eller genom någon som i tjänste-
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N111·11ra11J1· /n/d.1·1• 

kommir in rill riirtsliiii/ps11ii11111d1•11. 
Detsamma giiller hitriideskosrnad 
som uppkommit fåre ansiikning<'n. 
om de1111t1 gjorts 11tw1 oskiiligr 
dri~jsmill och kostnaden ana er
siillning till wfrokar eller birriidan
dc jurist pil ad1·okatbyril. 

Har allmiin rii11sliiiilp liim1111ts 
enligt /(J * f('irsta styckcr. utg1/r bi
trädesersiitlTlingcn 1l1·e11 får de1111a 
del m· uppdraget ai· allmiin11a 111<'
Jd 

lfrtlga om ers1l1111i11g som 111·scs i 
9 .~ andra stycket 7 skall riilll'll, i 
stället fi"ir att enligt 18 kap. 13 *rät
ll'gångsbalke11 ålägga de11 som bc
vi(iats a/lmiin rii11shjiilp betal11ings
skyldighe1, .fi'irk/am att ersii1111i11g
en utgifr en kostnad fiir rii11sliiiil
pen. 

13 

Fiireslagcn lydd.1·1· 

stiillning eller a1111ars lii11111t1r ho
nom bistti11d ka11 behiirigc11 tilll'llra
tag11 sin riill. 

I w1gcliige11/ier. som kc111 w11agas 
bli priirad enligt lagen (1974:8) om 
riittegtlngen i 11·isrem11/ 0111 mindre 
1·iirde11, .fi'ir biträde ./i'inm/11a.1· 1·11-

dast om särskilda skäl .fi'ire/igger 
med hiinsyn till sii/,.andens person
liga f('ir/11l/la11dcn eller sakens he
Sht!f.fenhet. I iirende om hodelning 
med wiledning m· ii/,.t1·ns/..ap.1·s/..ill-
11wl eller lwsWlnad.fi/r bitriide .för
ordnas endast om sär.1·/,.ilda s/..iilfii
re/iggcr med hiinsyn till ma/,.arnas 
.fi>r/11)[/andcn t•ller bol'!s bes/..afft'n
hl'I. 

Niir hitriidl' kan fiirordnas enligt 
10 kap. 13 * föriildrabalken, .fi'irord
nas <'.j bi1rtl1fr enlir:t denna laJ,:. 

21 * 
Till biträde förordnas advokat. 

biträdande jurist på advokatbyrå el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv föresla
git någon som är lämplig. skall den
ne förordnas. om ej hans anlitandc 
skulle medföra avsevärt ökade 
kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. 

Fiirordrwnde som bitriide får m· 
riiltshjiilp.rniimnden åJerkallas, om 
skii/fiireligi:er till det. 

Biträde får ej sätta arzrwn i sitt 
ställe utan räl/shjiilpsniimndens 
medgi1·ande. 

Till biträde förordnas advokat. 
biträdande jurist på advokatbyrå el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv föresla
git någon som är lämplig, skall den
ne förordnas. om ej hans anlitande 
skulle medföra avsevärt ökade 
kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. Biträde fi.lr 
entledigas nm skäl fiire/if:ger diir
till. 

Byte m· biträde får ske bara efrer 
särskilt tillstånd. Sådant tillstånd 
får lämnas, om djupgående mot
siillningar uppstått mellan biträdet 
och den räl/ssåkande eller om el
jest särskilda skäl.föreligger. 

Biträde fär sätta adl'okat eller bi
trädande jurist på adl'l>katbyrå i 
sitt ställe (substitution J. I övrigt får 
suhstitution ilga rum bara e.fier siir
skilt tillsrånd. 

Är den räl/stiga angelägenheten 
anhängig vid domstol, ankommer 
det på domstolen all besluta om 
jiJrordnande nch entledigande samt 
om särskilt tillstånd till byte och 
suhstitution. I annat j(11/ beslutar 
riillshjiilpsniimnden i dessa frågor. 
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N111·arande lydelse 

Biträde och skiftesman har rätt 
till skälig ersättning för arbete. tids
spillan och utlägg som uppdraget 
krävt. Regeringen eller. efter rege
ringens bemyndigande, cemral
my11dighete11 fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestämmande av 
ersättning. 

Har biträde eller skiftesman ge
nom vårdslöshet eller försummelse 
föranlett kostnad för rättshjälpen. 
skall detta beaktas vid ersättning
ens bestämmande. 

Ersättning till biträde fastställes i 
må.I eller ärende vid allmän dom
stol. krit;:sräll, arhetsdomstolen el
ler hostadsdomstolen av domsto
len. Ersättning till biträde i annat 
fall och till skiftesman fastställes av 
rättshjälpsnämnden. 

14 

Fiires/agen lydelse 

Ersiittning till bitriidl' m.fl. 

Biträde, skiftesman och medlare 
har rätt till skälig ersättning för ar
bete, tidsspillan och utlägg som 
uppdraget krävt. Regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande. 
domsto/.1·1·erket fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestämmande av 
ersättning. 

Har biträde, skiftesman eller 
medlare genom vårdslöshet eller 
försummelse föranlett kostnad för 
rättshjälpen. skall detta beaktas vid 
ersättningens bestämmande. Om 
biträde misshrukat sin hchörighet 
att he1·ilja allmän rä1tshjiilp eller 
hesluta om substitution eller det el
jest föreligger särskilda skäl, får er
siillningen jiimkas. 

Ersättning till biträde fastställes i 
må.I eller ärende vid domstol av 
domstolen. Ersättning till biträde i 
annat fall och till skiftesman fast
ställes av rättshjälpsnämnden. Er
sättning till medlare fastställes m· 
domstolen. 

23 § 

Biträde får ej förbehålla sig eller 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 
Har det skett, är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till skiftesman 
skall vad som har sagts nu äga mot
svarande tillämpning. 

Biträde får ej förbehålla sig eller 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 

Har det skett. är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till skiftesman och 
till medlare skall vad som har sagts 
nu äga motsvarande tillämpning. 

Ersättning för bevis11ing och an
na11 utredning m. m. 

24 § 

I den mån ej särskilda föreskrif
ter gäller. utgär ersättning för be
visning i må.I eller ärende vid allmän 
domstol. krigsrä/I, arbetsdumsro
len eller bostadsdomstolen med 
skäligt belopp enligt domstolens be
stämmande. 

l den mån ej särskilda föreskrif
ter gälle.r. utgår ersättning för be
visning i mäl eller ärende vid allmän 
domstol. bostadsdomstolen, mark
nadsdomstolen, arbetsdomstolen 
eller krigsrätt med skäligt belopp 
enligt domstolens bestämmande. · 
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Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

25 § 

I angelägenhet. som ej hand
lägges vid allmän domstol, krigs
riitt, arhetsJomstolen eller ho
.l'tadsdom.1·tolen, beslutar hitriide 
om utredning. Har hitriide ej för
ordnats. beslutar riillshjiilpsniimn
den. liar i ärende om hodelning 
fiirordnats sk(fiesman, beslutar 
denne om utredning. 

Den som medverkat vid utred
ning som avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ersätt
ningen hestiimmes av rättshjälps
nämnden. 

I angelägenhet, som ej hand
lägges vid allmän domstol. h11stads
dom.1·tofen. marknadsdomstofen, 
arhetsdom.~tolen eller krigsriill. be
slutar rä1tshjiilpsniimnden om ut
redning. Utan hinder hiirm· fär bi
träde besluta 11111 utredning m· 
mindrt' on({t1t1nin!!. Samma bt'fo
i;enhet tillkommer skiftesman som 
fiirordnats i ärende om bodelning. 

Den som medverkat vid utred
ning som avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ingår ut
redningen i mål eller ärende som 
har anhängigjorts 1·id domstol .fost
ställt'.I' ersä1tninge11 m· domstolt'll. I 
annat fall bestämmes ersä1tningen 
av rättshjälpsnämnden. 

Ersä11ninR för inställel.H' 

26 § 

Ersättning som avses i 9 §andra stycket 4 utgår enligt bestämmelser som 
regeringen meddelar. 

Ersättning enligt första stycket 
bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken be
stämmes ersättningen av domsto
len. 

Ersättning enligt första stycket 
bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl-
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken be
stämmes ersättningen av domsto
len. Ersättning för inställelse vid lä
karundersökning enligt 2 I kap. JO§ 
föräfdrahalken bestämmes av liins-
rätten. 

Betalning och fastställande av 
rättshjä/psargift, a1·räkning med 
den rättssökande och med biträde 

27 § 

Har biträde förordnats, betalas 
kostnadsbidrag till biträdet intill 
det enligt 19 § fastställda maximi
beloppet. Vad som sagts nu gäller 
ej i den mån skyldigheten att utge 
Sltdant bidrag redan fullgjorts en
ligt 16 §andra stycket. 

Från ersättninR enligt 22 § skall 

Finns biträde enligt denna lag, 
erlägges rättshjälpsa\'g(ft till biträ
det intill det enligt /5 § första 
stycket fastställda maximibeloppet. 
Finns ej biträde, skall rättshjälps
m•gi.ft erläggas till statsi'erket. Har 
maximibeloppet höjts sedan rätts
hjälp bevi(jats, skall den avgift som 



Prop. 1978/79: 90 

Nu1·arw1dc lydelse 

m'Yäknas rnd den räl/ssökande är 
skyldig aft utge som kostnadsbi
drag till biträdet. Understiger er
siillninf?en det bidrag som skall m•
räknas, s1•arar biträdet mot stats-
1·erket fiir mellanskillnaden och har 
all inbetala denna. 

Har biträde ej förordnats, skall 
kostnadsbidrager erläggas till 
rätt shjälpsniimnden. 

16 

Föreslagen lydelse 

kan föranledas m· höjningen erläg
gas till statsl'erket. 

28 § 

Har sedan beslut om allmän 
rättshjälp meddelats maximibelop
pet bl il' it höjt, skall det bidrag som 
kan föra11ledas av höjningen erläg
gas till rättshjälpsnämnden. 

I mål eller äre11de vid domstol 
skall domstole11 fastställa rät1s
hjälpsa1•gijie11 i samband med alt 
den fastställer ersätlning till biträ
de. Finns ej biträde eller begär bi
träde ej ersättning, fastställes 
rättshjälpsavgiften när domstolen 
skiljer målet eller ärendet från sig 
eller när rättshjälpen upphör. Vad 
nu sagts gäller äve11 om rättshjälps
avgift tidigare har fastställts för 
den rättssökande. 

Är den rättsliga angelägenheten 
ej anhängig vid domstol, skall 
räl/shjälpsnämnden fastställa 
rättshjälp.rnvgiften. Därvid skall 
första stycket äga motsvarande till
lämp11ing. 

29 § 

Har den som beviljats allmän 
rättshjälp eller ställföreträdare för 
honom genom vårdslöshet eller för
summelse föranlett ökade kostna
der för rättshjälpen. får vid faststäl
lande enligt 30 § av det slutliga 
kosrnadsbidraget maximibeloppet 
överskridas efter vad som är skä
ligt. 

Har den som beviljats allmän 
rättshjälp eller ställföreträdare för 
honom genom vårdslöshet eller för
summelse föranlett ökade kostna
der för rättshjälpen, får vid faststäl
lande av rättshjälpsavf?iften maxi
mibeloppet överskridas efter vad 
som är skäligt. 

30 § 

Sedan den rättsliga angelägen
heten slutförts eller rättshjälpen på 
annat sätt upphört, skall rätts
hjälpsnämnden fastställa slutligt 
kostnadsbidrag och göra avräkni11g 
med de11 som haft rät1shjiilp. 

När myndighet fastställt rätts
hjälpsm·giften skall genom dess 
försorg avräkning göras med den 
rä11ssökande och med biträde. 

Från ersättning till biträde enligt 
22 §skall avräknas vad den rättssö
kande enligt 27 § är skyldig att utge 
som rätf.l'hjälpsavgiji till biträdet. 
Understiger ersättningen den av-
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Fiireslagen lydel.l'l' 

gifi so111 skall m·riiknas, .1·1•arar bi
triidet. om kostnader 11t1frer birrii-
1frsersiitt11ingen Uf'f'kommit ,fi'ir 
riittsliiiilpen, mot stat.n·erket f'i_ir 
111cIlanski11 n ad en. 

Fast ställes riit tsliiiilp.rn l'.t:Ui en 
till liigre belopp iin det s11111 dC'll 
riiHssiikande inbetalat, får med 
tltcrbetalning m· mcllans/..illnaden 
w1stä, 0111 det .finns anledning an
taga aH hiigrc al'gift kommer att 
fi1.\"fstiilla.1· pil grund a1· _1·tterligare 
kostnader.fi'ir riiusliiiilpcn. 

Motparts i:rsiit(l1ingsskyldighet 
för kos(l1ad ,fi'ir allmiin rättsliiiilp 

31 s 
I fråga om part som åtnjuter all

män rättshjälp i mål eller ärende vid 
allmiin domstol. krigsrätt. arbets
domstolen l'ller bostadsdomstolen 
äger i fråga om kostnaderna för 
rättshjälpen bestämmelse i lag om 
parts rättegängskostnad tillämpning 
utom beträffande ersättning förrän
ta. Motpart eller annan som är er
sättningsskyldig för sädana kostna
der skall åläggas att utge ersättning
en till stat.n-erket. 

Vinner makar efter gemensam 
ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad och har ena maken 
tltnjutit allmän rättshjälp, skall rät
ten. om det ej ml'd hiinsyn till om
.1·tändighetema iir obilligt. ålägga 
andra maken att betala statsverket 
hälften av kostnaderna för rättshjäl
pen. 

Har i ärende om bodelning 
skiftesman förordnats och har ena 

2 RiksdaKen 1978/79. 1 sam/. Nr 90 

I frä.ga om part som åtnjuter all
män rättshjälp i mål eller ärende vid 
domstol äger i fråga om kostna
derna för rättshjälpen bestämmelse 
i lag om parts rättegångskostnad 
tillämpning utom beträffande er
sättning för ränta. Motpart eller an
nan som är ersättningsskyldig för 
sådana kostnader skall åläggas att 
utge ersättningen enligt vad som 

sä!{s i 33 *· 
Vinner makar efter gemensam 

ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad och har ena maken 
åtnjutit allmän rättshjälp. skall rät
ten ålägga andra maken att betala 
statsverket hälften av kostnaderna 
för rättshjälpen. 0111 maxi111ibe/op
petfiir andra makens riiushjiilpsm·
gifi skulle ha 1·arit lägre än som 
motsl'llrar hii(fien m· riittshjiilps
kostnadema, skall åläggandet dock 
begriin.rns till 1·ad som mot.1·1·arar 
maximibeloppet. t:rsiittningss/..yl
dighet skall ej åläggas om detta be
lopp ej skulle ö1•erstiga maximibe
loppet enligt 12 ~första stycket för
sta meningen och ej heller om det 
med hiinsyn till omständigheterna 
annars är obilligt. 

Har i ärende om bodelning 
skiftesman förordnats och har ena 
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maken åtnjutit allmän rättshjälp. 
skall rättshjälpsnämnden. om det ej 
med hänsyn till omständigheterna 
är obilligt, ålägga andra maken att 
hetala stat.H'erket hiilften ai· kost
naderna för skiftesmannen och för 
utredning som denne har föranstal
tat om. Beslutet fär verkställas en
ligt vad som är föreskrivet om dom
stols dom. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om fördelning av kostnader mellan 
parter. äger därom gällande be
stämmelser motsvarande tilllämp
ning i fråga om kostnaderna för all
män rättshjälp ät part. Därvid skall 
betalningsskyldighet åläggas mot 
sta/.\Terket för dessa kostnader i 
deras helhet eller till viss kvotdel 
utan angivande av bestämt belopp. 

18 

maken åtnjutit allmän rättshjälp. 
skall rättshjälpsnämnden med mot
sl'arande tillämpning 111· andra 
.\·tycket besluta om kostnaderna för 
skiftesmannen och för utredning 
som denne har föranstaltat om. Be
slutet om ersiittningsskyldighet fär 
verkställas enligt vad som är före
skrivet om allmiin domstols dom. 

Ö1•erstiger ifall som a1•ses i and
ra eller tre<De stycket .wmman m· 
ersättning som make tl/agts att be
tala och den riittssiika11des rätts
l!iälp.1·m·gij( kostnaderna fi>r rätts
hjälpen, skall den make som åtnju
ter allmän riillSl!iiilp beriittiga.1· fil 
tillbaka den iil·erskjutande delen. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om fördelning av kostnader mellan 
parter. äger därom gällande be
stämmelser motsvarande tilllämp
ning i fråga om kostnaderna för all
män rättshjälp ä.t part. Därvid skall 
betalningsskyldighet åläggas för 
dessa kostnader i deras helhet eller 
till viss kvotdel utan angivande av 
bestämt belopp. 

32 § 

När mål eller ärende i vilket part 
har allmän rättshjälp avgöres, skall 
beslut samtidigt meddelas an
gående ersättning till sta/sl'erket 
enligt31 §. 

När mål eller ärende i vilket part 
har allmän rättshjälp avgöres. skall 
beslut samtidigt meddelas an
gående ersättningsskyldighet enligt 
31 ~-

Fördelning a1• ersättning mellan 
stats1·erket och den som haft all
män rättshjälp 

33 § 

Ersättning som motpart eller an
nan enligt 31 § betalat till stat.nw
ket för kostnader för allmän rätts
hjälp skall utges till den som erhål
lit rättshjälpen i den mån ersätt
ningen överstiger kostnaderna 
minskade med l'ad som erlagts i 
kostnadsbidrag. 

Har motpart eller annan enligt 
31 § ålagts ersättningsskyldighet 
för rättshjälpskostnader. skall er
sättningen utges till statsverket, om 
ersättningen till den del den mot
smrar den rättssökandes rätts
hjälpsal'gift utgiir högst fem pro
cent av det basbelopp som anges i 
6 9 första stycket. Den rättssö
kande skall i sådant fall berättigas 
att a1• statsverket återfå ett helopp 
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Har allmän rättshjälp beviljats 
sökande i ärende angående verk
ställighet enligt utsökningslagen 
( 1877: 31 s. I), äger bestämmelser
na i första stycket om ersättning 
motsvarande tillämpning i fråga om 
exekutio11.1·ai·gift som i ärendetutta
gits hos motparten. 

19 

Fiircslagen lydel.H' 

mot.1·1·arande erlagd rii11sl1iälp.1·m·
g(fi. 

Ö1·erstiger den eld ai· a.1iit1ning
en som mot.1Tarar den riillssii
kandes rät1shjäl11sm·gifi .frm pro
cent ar has beloppet. skall den cr
sättningsskyldige lllge helopf> mot
.fl'arande rii11Slzjä/p.1·m·g{tim till 
den rättssiikande och äterstoden 
till stat.n·erket. 

Har ersii1tningsskyldighet ej 
ålagt.1 till .fi1llt helopp, st.all rad i 
fiirsta och andra styckena sägs om 
rälls/(iälpsm·g{ft lll'.H' den del 111· 

ai·g{ften som smrar mot _fi)rdel
ningen a1· ersä1111ings.1kyldighete11. 

Har allmän rättshjälp beviljats 
sökande i ärende angående verk
ställighet enligt utsökningslagen 
(1877: 31 s. 1). äger bestämmelser
na i första-tredje styckena om er
sättning motsvarande tillämpning i 
fråga om tillägg.H11·g{fi enligt exe
kutio11sm·g{fiskungiirelse11 ( 1971: 
1027) som i ärendet uttagits hos 
motparten. 

Upphörande m· allmän räw-l(jälp 

Allmän riillshjälp skall upphöra 
34 * 

Rättshjälpsnämnden skall för
ordna att rättshjälpen skall upphö om 
ra om 

1. kostnadshidrag ej erlägges en
ligt 27 eller 28 *. 

2. siikanden lämnat oriktig upp
gift och rättshjälp ej skulle ha bevil
jats om riktig uppgift lämnats, 

3. sökanden uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet lämnat oriktig 
uppgift, som varit ägnad att leda till 
befrielse frän eller till för lågt slut
ligt kustnadshidrag, 

4. sökanden ej längre kan anses 
ha befogat intresse av att fä sin sak 
behandlad. eller 

5. de ekonomiska förhållandena 
ändrats i sådan mån att sökanden ej 
längre är berättigad till allmän 
rättshjälp. 

1. rä11slzjä/psai·giji ej erlägges 
enligt 27 *· 

2. den rättssökande lämnat orik
tig uppgift och rättshjälp ej skulle 
ha beviljats om riktig uppgift läm
nats, 

3. den riittssökande uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet lämnat 
oriktig uppgift. som varit ägnad att 
leda till befrielse frän eller till för 
låg rällshjälpsavgiji. 

4. den räussökande ej längre kan 
anses ha befogat intresse av att fä 
sin sak behandlad. eller 

5. de ekonomiska förhållandena 
ändrats i sådan män att den rällssii
kande ej längre är berättigad till all
män rättshjälp. 
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l.fiill som m·se.1· i.fl'irsta stycket 3 
eller 4 skall förordnande ej medde
la.i·. om det är uppenbart obilligt att 
rättshjälpen upphör. 

Meddelas .förordnande om all
män rättshjälps upphiiwnde. skall 
den som haft rättshjälp själv bära 
kostnaderna för denna. I fall som 
m·ses i första stycket J och 4 .1·kall 
ham· ans1•ar dock ej 1)1·erstiga 
maximibeloppet, om ej annat följer 
ll\' 29 ~. 

Fi.ireslagl'11 l_vdelse 

Fiirsta stycket 3 och 4 1:1iller t:i, 
om det är uppenbart obilligt att 
rättshjälpen upphör. 

Beslutas att allmän riittsl~jiilp 

skall upphiira. skall den som haft 
rättshjälp själv bära kostnaderna 
för denna. Fiirl'iigger särskilda 
skiil, fi/r beslutas att kostnaderna 
eller del diirm• skall betalas a1· 
statsverket. 

Bes/111 i fril1:a om upphifrande m· 
all111ä11 riittsliiälp meddelas. om 
de11 rättsliga a111teliige11hete11 iir an
hängig 1·id domstol, ai· domstolen 
och i annat fall a1· rättshjälp.rnämn
den. St/dant beslut får också med
delas i samband med pröwzing m· 
be s1·är e11li1:t 49 *. 

Rättshjälp ät misstänkt i brottmål. 

35 § 

Om offentlig försvarare finns särskilda bestämmelser. 

Annan rättshjälp åt misstänkt i 
brottmål än som avses i 35 § fär be
viljas tilltalad, om hans beräknade 
årsinkomst ej överstiger ett gräns
belopp som motsvarar tre ganger 
det basbelopp som anges i 6 § första 
stycket. 

Annan rättshjälp åt misstänkt i 
brottmål än som avses i 35 § bevil
jas tilltalad, om hans beräknade 
arsinkomst ej överstiger ett gräns
bclopp som motsvarar tre gånger 
det basbelopp som anges i 6 § första 
stycket. 

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

Är det uppenbart att sökanden själv kan svara för de kostnader som 
ersätts genom rättshjälpen, får dock rättshjälp ej beviljas. 

37 § 

I fruga om .förmåner vid rätts
hjälp enligt 36 § äger 9 § andra 
stycket 2. 4 och 5. 20 § första 
stycket samt 24 och 26 §§ motsva
rande tillämpning. 

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

38 § 

Bestämmelserna i rättegångsbalken om skyldighet för tilltalad eller an
nan att till statsverket återbetala kostnad som enligt rättens beslut utgått av 
allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fråga om kostnad för 
rättshjälp enligt 36 §. 
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I fall som avses i 19§ andra stycket lagen (1946:8041 om införande av 
nya rättegångsbalken, 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 () 972: 260) om internationellt samarbete rörande verkstäl
lighet av brottmiilsdom samt 29 § lagen ( 1978: 80 I) om internationellt sam
arbete rörande kriminalvärd i frihet gäller vad där är föreskrivet. 

39 § 

Beslut om rättshjälp enligt 36 § 
meddelas pil ansökan av den tillta
lade. Sådant beslut meddelas av 
den domstol där målet är anhängigt. 

Rättshjälp enligt 36 § hevi/jas ef
ter ansökan av den tilltalade. Beslut 
meddelas av den domstol där målet 
är anhängigt. 

Har rätten skilt saken från sig får den. till dess talan fullföljts av den 
tilltalade eller tiden för sådan talan utgått, bevilja honom rättshjälp i högre 
rätt. 

Föreligger omständighet som 
anges i 34 § första stycket 2 beträf
fande den tilltalade. skall domsto
len j(}rordna att rättshjälpen skall 
upphöra. Dömes den tilltalade för 
brottet. skall han utan hinder av 
vad som föreskrives i 38 § första 
stycket åläggas att betala hela kost
naden för rättshjälpen. 

Ändras den tilltalades ekonomis
ka förhållanden i sådan män att han 
ej längre är berättigad till rättshjälp. 
skall domstolen förordna 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 åläggas att betala hela kost
naden för rättshjälpen. Fiirelif(ger 
särskilda skäl.får dock beslutas att 
kostnaderna eller del därav skall 
betalas av stats1·erket. 

Ändras den tilltalades ekonomis
ka förhållanden i sådan mån 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 innehålla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen bestämmer. Om särskilda 
skäl föreligger, får ansökan göras 
muntligen. 

Ansökan om rättshjälp enligt 36 § 
skall vara skriftlig samt innehålla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen eller, efter regeringens be
myndigande, domstol.n·erket be
stämmer. Om särskilda skäl förelig
ger. får ansökan göras muntligen. 

Rättshjälp genom offentligt biträde. 

41 §2 

Offentligt biträde kan förordnas i 
mål eller ärende 

2 Senaste lydelse 1978: 363. 

Rättshjälp genom offentligt bi
träde lämnas i mål eller ärende 



Prop. 1978/79: 90 22 

Nunirande lydelse Fiireslagcn lvddse 

I. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag
ning enligt 8 eller 9§ eller utskrivning enligt 16 eller 19§ lagen (1966: 293! 
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i 
eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
särskolelev enligt 28 § samma lag. 

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan
stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 §lagen ( 1954: 579) om nykter
hetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag, 

4. angående omhändertagande för samhällsvärd enligt 29 § barnavärds
lagen (1960: 97) eller utredning enligt 30§ samma lag eller angående sådan 
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag. 

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från 
ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen (1960: 97). 

6. angående förpassning enligt 
utlänningslagen (1954: 1931 samt 
vid utredning hos polismyndighet 
när fråga har uppkommit om för
passning, 

7. w1Råe11de ut1•isni11g enligt ut
lännings/agen (1954: 193), 

8. angående avvisning enligt ut
länningslagen (1954: 193 ). dock ej 
hos polismyndighet. såvida icke an
ledning föreligger att underställa 
ärendet den centrala utlännings
myndigheten eller utlänningen en
ligt 35 § samma lag hMlits i förvar 
längre än en vecka, 

9. angående verkställighet enligt 
utlänningslagen ( 1954: 193 ). om an
ledning föreligger att underställa 
ärendet den centrala utlännings
myndigheten med stöd av 58 § and
ra stycket samma lag eller hänskju
ta ärendet dit med stöd av 58 § tred
je stycket samma lag eller om utlän
ningen enligt 35 § samma lag hallits 
i förvar längre än en vecka, 

11. angående föreskrifter som 
meddelats enligt 10§, 34§ eller 51 § 
femte stycket utlänningslagen 
(1954: 193), 

12. angående hemsändande av 
utlänning med stöd av 71 § första 
stycket utlänningslagen 
(1954: 193 ), 

13. angående förverkande av 
villkorligt medgiven frihet enligt 26 
kap. brottsbalken, 

6. angående förpassning eller ut-
1·1sm11K enligt utlänningslagen 
(1954: 193) samt vid utredning hos 
polismyndighet när fråga har upp
kommit om förpassning eller ut-
1•is11ing, 

7. angående avvisning enligt ut
länningslagen. dock ej hos polis
myndighet, såvida icke anledning 
föreligger att underställa ärendet 
den centrala utlänningsmyndighe
ten eller utlänningen enligt 35 § 
samma lag hällits i förvar längre än 
en vecka, 

8. angående verkställighet enligt 
utlänningslagen, om anledning före
ligger att underställa ärendet den 
centrala utlänningsmyndigheten 
med stöd av 58 § andra stycket sam
ma Jag eller hänskjuta ärendet dit 
med stöd av 58 § tredje stycket 
samma lag eller om utlänningen en
ligt 35 § samma lag hållits i förvar 
längre än en vecka, 

9. angående föreskrifter som 
meddelats enligt 10 §, 34 § eller 51 § 
femte stycket utlänningslagen, 

10. angående hemsändande av 
utlänning med stöd av 71 § första 
stycket utlänningslagen, 

11. angående förverkande av 
villkorligt medgiven frihet enligt 26 
kap. brottsbalken, 



Prop. 1978/79: 90 

N1ll't1rt1111/e lydelse 

14. angående tlterintagning i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. brotts
balken. 

15. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen (1963: 193) om 
samarbete med Danmark, Finland. 
Island och Norge angående verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
(1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkställighet av 
brottmålsdom. 

16. angående utlämning enligt la
gen (1970: 375) om utlämning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge för verkställighet av beslut 
om värd eller behandling. 

17. angående kastrering enligt la
gen (1944: 133) om kastrering. om 
giltigt samtycke till åtgärden ej läm
nats, 

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

23 

Fiireslagen lydelse 

12. angående återintagning i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. brotts
balken. 

13. angående verkställighet ut
omlands av frihetsberövande på
följd enligt lagen (1963: 193) om 
samarbete med Danmark. Finland, 
Island och Norge angående verk
ställighet av straff m. m. eller lagen 
(1972: 260) om internationellt sam
arbete rörande verkställighet av 
brottsmålsdom. 

14. angående utlämning enligt la
gen ( 1970: 375) om u1lämning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge för verkställighet av beslut 
om vård eller behandling. 

15. angående kastrering enligt la
gen (1944: 133) om kastrering, om 
giltigt samtycke till åtgärden ej läm
nats. 
16. hos regeringen enligt I § andra 
stycket lagen (1975: 1360) om 
tvångsåtgärder i spaningssyfte i vis
sa fall. 

42 §3 

I ärende som anges i 41 § 1-5 och 
13-17 skall offentligt biträde utses 
för den som åtgärden avser, om det 
behövs för tillvaratagande av 
dennes rätt. Vid bedömningen av 
behovet skall särskilt beaktas om i 
väsentligt hänseende motstridiga 
sakuppgifter lämnats under utred
ningen eller betydelsefulla sakför
hållanden i övrigt är oklara. 

I ärenden som anges i 41 § 6 -9, 
I 1, 12 och 18 skall offentligt biträde 
utses. om det ej måste antagas att 
behov av biträde saknas. 

I ärende som anges i 41 § I - 5 och 
Il - 15 skall offentligt biträde utses 
för den som åtgärden avser, om det 
behövs för tillvaratagande av 
dennes rätt. Vid bedömningen av 
behovet skall särskilt beaktas om i 
väsentligt hänseende motstridiga 
sakuppgifter lämnats under utred
ningen eller betydelsefulla sakför
hållanden i övrigt är oklara. 

I ärende som anges i 41 § 6 - JO 
och 16 skall offentligt biträde utses, 
om det ej måste antagas att behov 
av biträde saknas. 

43 § 
Offentligt biträde förordnas av 

rättshjiilp.rnämnd efter ansökan av 
den som åtgärden avser eller anmä
lan m· den myndighet som handläg
ger mulet eller ärendet. I ärende 
hos regeringen får anmälan göras 

3 Senaste lydelse 1978: 363. 

Offentligt biträde förordnas efter 
ansökan av den som åtgärden avser 
eller då annars anledning förelig
ger. 

Biträde förordnas m· den myn
dighet som handlägger målet eller 
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a1· c/1e}i'11 fiir del s1a1.1·depar1eme111, 
1i// 1·il/..l'I iire11de1 hiir, eller m· 1jä11s
teman .1·11m depur1eme11/.1'Ch('.fr11 he
s1ii111111er. 

24 

fi"iresluge11 lyddse 

iire11de1. Doc/.. ankommer pröv
ningen 

i iirende hos harnul'llrdsnämnd, 
social ce111ral11äm11d eller social 
distrikts11ämnd enligt 41~4 på läns
rätten, 

i iirende som a1·s1's i 41 * 6-10 
l'iler 16 på riillshjälpsniimmfrn, 

i iirende hos polismyndighel en
ligt 41 * 14 pä liin.1·rä11en sam! 

i annat ärende hos regerinf!en än 
som <Jl'.1·e s i 41 * 6 - JU eller J 6 på 
ch(fen för det departement till l'il
ke1 ärendet hör eller på tjänsleman 
som departementscht'.f'en hestäm
mer. 

Har myndigheten skilt målet el
ler ärendet från sig, äger under ti
den till dess talan ful(följts eller li
den för ful(få/jd utgåu andra 
stydet mvtsl'llrande tillämpning. 

Förordnande gäller även när talan fullföljes eller meddelat beslut under
ställes annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myn
dighets avgörande. 

Ansökan eller anmälan upplage.i· 
ar den rii11sl~jii/psniimnd inom \'lirs 

1·cr/...rnmhet.1·omrtlde den som å1-
giirden tll'ser är bo.mil eller, i fråga 
om den som ej är hosatt i /andel, m· 
den rii11slijiilpsniim11d som rege
ringen hestiimmer. 

Ansiikan eller anmiilan jilr upp
tagas m· annan rättsltjälpsniimnd 
än som fii(ier m· tredje .1·1ycke1, om 
nämnden finner särskilda skäl före
ligf!a. 

Ansökan om ojfe111/ig1 biträde 
ges in 1ill den myndighet som hand
lägger målet eller ärendet. A 1·ser 
ansökan of]'entligt hiträde i ärende 
som avses i 41 ~ 6-10 eller 16, ges 
dock ansökan in till rä11shjä/ps
niimnden. 

Myndighet som inte .1jälv får för
ordna oj]'entligt biträde skal/ rill be
hörig myndighet med eget ytlrande 
1"il'erliimna ingiven ansökan med 
därl'id fi>gade handlingar eller an
mäla hehovet m· oj]entligt biträde. 

44 § 

Har den som åtgärden avser till offentligt biträde själv föreslagit någon 
som är lämplig, skall denne förordnas. om ej hans anlitande skulle medföra 
avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. 

I fräga om offentligt biträde äger I fråga om offentligt biträde äger 
bestämmelserna i 21 § andra och bestämmelserna i 21 § första 
tredje styckena. 22 § första och stycket sista meningen, andra och 
andra styckena samt 23 § motsva- tredje styckena. 22 § första och 
rande tillämpning. andra styckena samt 23 § motsva

rande tillämpning. 
I fråga om hes/ut som meddelas. 

med stöd O\' andra stycket äger 43 * 
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Ersättning till offentligt hiträde 
f(1stsrällcs m· riittsl!iiilp.rndm11dl'11 
och utgår av allmänna medel. 

Fiirt'.1-/agc11 lydd.1c 

a11dra och trn{ic s1_1·c/..,·11a mots1·a
rn11de 1il/ii111{'11i11g. 

Erslittning till offentligt hiträdc 
utg;\r av allmänna medel. 

45 § 
I mål eller ärende som avses i 

41 § far offentligt biträde föranstalta 
om sådan utredning som är skäligen 
påkallad för tillvaratagande av dens 
rätt som tttgärden avser och som ej 
kan erhållas genom myndighet som 
handlägger målet eller ärendet. Har 
offentligt biträde ej utsetts. får 
riittshjiilpsnäm11d som m·scs i 43 -~ 
på ansökan av den som åtgärden 
avser besluta om utredning. 

Den som efter beslut av offentligt 
biträde eller rättshjälpsnämnd med
verkat vid utredning har rätt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestämmelser som regeringen med
delar. Ersäu11i11gc11 .faststiilles m· 
rät tshjälpsnäm11den. 

I mäl eller ärende som avses i 
41 §för offentligt bitriiue föranstalta 
om sttdan utredning som är skäligen 
p<ikallau för tillvaratagande av dens 
rätt som åtgiirden avser och som ej 
kan erhallas genom myndighet som 
handlägger målet eller lirendet. Har 
offentligt biträde ej utsetts. för 
riit1sl!iiilps11iim11dc11 på ansökan av 
den som t1tgärden avser besluta om 
utredning. 

Den som efter beslut av offentligt 
biträde eller rättshjälpsnämnu med
verkat vid utredning har rätt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestämmelser som regeringen med
delar. I fråga om .faststiillande a1· 
crsiittningen iigcr 43 ~ andra och 
tredje styc/..ena mot.l'l'aramle 1il/
liimp11i11g. 

Rådgivning 

46 ~ 

Med rådgivning förstås i denna 
lag kortare rådgivning och därmed 
jämförlig åtgärd i rättslig angelägen
het. Som rådgivning skall dock ej 
anses åtgärd i angelägenhet som 
avses i 8 § första stycket 5 eller som 
omfattas av förordnande som med
delats med stöd av 8 § andra 
stycket. 

Med rådgivning förstås i denna 
lag rådgivning och därmed jämför
lig :'.ltgärd i rättslig angelägenhet 1111-

da hiigst en timme. Som rådgiv
ning skall dock ej anses åtgärd i 
angelägenhet som avses i 8 ~ första 
stycket 5 eller som omfattas av för
ordnande som meudelats med stöd 
av 8 § andra stycket. 

47 * 
Rådgivning sker mot en avgift 

som motsvarar en euhundratjllfN
femtedel av det basbelopp som 
anges i 6 § första stycket, jiim11ad 
till närmast lägre tiotal kronor. Av
giften får nedsättas eller efterges. 
om särskilda skäl föreligger. För 
vad som nedsatts eller eftergivits 
utgår ersättning av allmänna medel 
till den som meddelat rådgivning. 

Rådgivning sker mot en avgift 
som motsvarar en ha/i· procent av 
det basbelopp som anges i o § för
sta stycket ji'ir l'(lrje pi1biirjacl tids
period om 15 min11tcr. A 1·g(fte11 fjjr 
rådgil'l1i11gen Jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor. Avgiften får 
nedsättas eller efterges. om särskil
da skäl föreligger. För vad som 
nedsatts eller eftergivits utgår er-
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Liim11a.1· l'./ier rildgii·11i11g allmän 
rii11sl~iiilp, skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den allmänna rättshjälpen. Den 
rii11ssiikande ftlr diirrid riikna sig 
erlagd rildgil"l!ing.rn1•g!fi till godo 
sä.rnm betalning på kostnadshi
drag. 

26 
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sättning av allmänna medel till den 
som meddelat rl'ldgivning. 

Be1·i/jas allmän rät I shjiilp efter 
rild1<il'l1ing. skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den allmänna rättshjälpen. Erliig
gande ar rädgil'l1ings111·giji .~kall 

anses som betalning på riittshjii/ps
m•g(fi. 

48 * 
Rådgivning meddelas av advokat 

eller av biträdande jurist pt1 advo
katbyrå utan beslut al' rii11shjiilps
niimnden. 

Beslut om nedsättning eller efter
g(/i m· rådgivningsavgift meddelas 
m· biträdet. 

Rådgivning meddelas av advokat 
eller av biträdande jurist på advo
katbyrå. 

Beslut om rådgivningsavgiftjäm
lik1 47 ~ jårsta s1ycket a11kommer 
på den som nu•ddelat rådgil'l1ing
e11. 

Särskilda bestämmelser 

49 s 
Mot riittshjiilp.rniim11ds eller an

nan fÖrl'llltningsmyndighets beslut 
enligt denna lag./(jres 1ala11 hos cen
tra/myndigheten genom he.n-iir. 
Mot ce/l/ralmyndighetens beslut i 
anledning a1· be.1Tiir jilr talan ej 
j('jras. 

I fråga om talan mot allmän 
domstols, krigsrätts eller fön·alt
ningsdomstols bes/111 enligt denna 
laR tillämpas )'{Id som i allmänhet 
Riiller om talan mot sådan dom
stols bes/111. 

I fråga om talan mot domstols 
beslut enligt denna lag tillämpas 
l'Ud som i allmänhet gäller om ta
lan mot beslut m• domstolen. 

Mot beslut enligt de11na lag al' 
rättshjii/psniimnd eller annan för
i•altningsmyndiglzet som ej omfat
tas m'första stycket föres talan hos 
bes1•iirrniimnden genom bes1•iir. 
Mot besllllet av ad1·okat eller biträ
da11de jurist på allmän advokatbyrå 
får talan dock ej föras. 

Talan får ej föras mot besvärs
nämndens beslut enligt denna lag. 

49 a * 
Talan mot beslut i fråga om 

rättsl1iälp får föras, förutom m· en
skild part. m· domstolsverket. Räk
nas be.1'\'ärstidfrån den dag då part 
fåll del a1· beslutet, får domstols-
1·erket lihäl ej väcka besvärstala11 
senare än två må11ader från dagen 
för beslutet. Domstolsverket får 
föra talan även till förmån för en
skild part. 



Prop. 1978/79: 90 

N111·ara11de lydelse 

27 

Fiireslagl'n lydelse 

Talan mot hes/ut i frilga om 
riiHslijiilp fij,- .fi'iras iil'en a1· w1nw1 
111.nulighct som rl'geri11ge11 hestiim
mcr. Uiirl'l·d skall l'ad i första 
stvckct siigs om domsto/.1Terkets 
wleriiH tillämpas. 

Undanri!jes heslw om riittshjä/p, 
skall den so111 lu!fl riimliiiilpcn 
.1jiifr hiira kostnaderna fiir denna. 
Fiire/igger särskilda skiil, får dock 
.fi'irordnt1s aH kostnademt1 eller del 
därm· skall heta/as m· stt1ts1·erket. 

50 * 
Bestämmelserna i denna lag om 

angelägenhet. som skall prövas av 
förvaltningsmyndighet, gäller även 
sådant ärende vid allmän domstol, 
krigsriitt, arhetsdomstolen eller 
hoswdsdomstolen, som avser dom
stolens förvaltande verksamhet. 

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

51 § 

Den som, i firma eller annars. i yrkesmässig verksamhet som ej utövas 
vid advokatbyrå uppsföligen använder benämningen rättshjälp på sätt som 
är ägnat att leda till att verksamheten förväxlas med den rättshjälpsverk
samhet som enligt denna lag utövas vid advokatbyrä dömes till böter. 
Detsamma gäller den som uppsatligen, i firma eller annars. i yrkesmässig 
verksamhet obehörigen använder benämningen allmän advokatbyrå eller 
benämning som är ägnad att leda till förväxling därmed. 

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

rättshjälpen gälla följande. Bestämmelserna i 16 och 17 *§ är fortfarande 
tillämpliga i sin lydelse före den I juli 1979. För tiden till utgången av år 
1980 gäller detsamma 22 *tredje stycket, 27-30 och 34 §§. Utöver 17 §i 
den äldre 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 fastställs av domstolen. Bestäm
melsen 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 bidrag som 
har fastställts med tillämpning av rättshjälpslagen 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 ålagts ersättningsskyldighet 
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 indrivning inte kunnat uttagas inom 
ett år från beslutet om ersättningsskyldighet. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 11 § föräldrab;1lken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiire slagen lydl'lsl' 

Il §' 
Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende 

enligt detta kapitel äga utsökningslagens bestämmelser om kostnader i 
utsökningsmål hos överexekutor motsvarande tillämpning. 

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. 
Fråga om ersättning fiir sådan 
kostnad prövas m· lii11sriitten. 

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 har hand om barnet .fclr 
tillerkännas ersiittning och förskott 
i anledning m· kostnad.för resa och 
uppehälle i samhcmd med instäl
lelse \'id läkarundersiik11i11g enligt 
/(} ~. Hiin·id äger 15 ~fiirvalt11i11gs
process/age11 (/971:291) mot.n·a
rande tillämpning. 

Fräga 0111 ersättning enligt andra 
och tredje styckena prövas m· liins
rätten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 17 kap. 14 §. 30 
kap. 12 §. 31 kap. I§, 33 kap. 5 §. 49 kap. 4 och 7 §§. 52 kap. I§. 54 kap. 8 § 
samt 56 kap. I§ skall ha nedan angivna lydelse. 

17 kap. 

14 §2 

Rätten äge, när skäl äro därtill. i dom förordna, att den må verkställas 
utan hinder av att den icke äger laga kraft. 

1 Senaste lydelse 1971: 305. 
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Beslut under rätti:gtmgen. mot 
vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gå i verkställighet. \/ad 
1111 .l'agts giil/e ock beslut. varige
nom rätten avvisat ombud eller bi
träde eller ogillat tredje mans yr
kande att fä som intervenient del
taga i rätteg:ingen eller utH:'ltit sig 
angående ersättning eller förskott 
till biträde. vittne. sakkunnig eller 
annan, som ej är part eller interve
nient. eller förordnat om nagons 
hållande i häkte eller om kvarstad, 
skingringsförbud eller annan hand
räckning eller om hävande av sådan 
åtgärd eller till biträde utsett annan. 
än part föreslagit. Rätten äge. när 
skäl äro därtill. i beslut. varigenom 
föreläggande meddelats part eller 
annan att förete skriftligt bevis eller 
att tillhandahålla föremål för syn el
ler besiktning, förordna. att beslu
tet må verkställas utan hinder av att 
det icke äger laga kraft. 

29 
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Beslut under r~ittegången, mot 
vilket talan ej mä föras särskilt. 
skall genast gå i verkställighet. Det
samma gäller beslut. varigenom 
rätten 

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

att fä som intervenient deltaga i rät
legången, 

3. uttatit sig angående ersätt
ning eller förskott till biträde. vitt
ne, sakkunnig eller annan, som ej är 
part eller intervenient, 

4. förordna! om ni'lgons hi'lllan
de i häkte eller om kvarstad, sking
ringsförbud eller annan hand
räckning eller om hävande av sådan 
:'ltgärd. 

5. till biträde utsett annan än 
part föreslagit. eller 

6. 111/å1i1 sig i annat fall iin som 
lll'.H'S i 3 eller 5 i fråga som giiller 
allmän riillshjii/p, dock ej hes/111 
0111 ersii1111in[i.ukyldighet enligt 
31 * riillshjiilps/agen (/972 :429 ). 

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

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

30 kap. 

12 §:I 

Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt, 
skall genast gå i verkställighet. Vad 
1111 sagts gäl/e ock beslut. varige
nom rätten avvisat ombud, biträde 
eller försvarare eller utlåtit sig an
gående 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 gäller beslut, varigenom 
rätten 

I. avvisat ombud. biträde eller 
försvarare, 
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allmlinna medel till mfllsägamle el
ler angt1ende ersältning eller för
skoll till bitriidc. försvarare. vittne. 
sakkunnig eller annan. som ej är 
part, eller angfiende häktning eller 
Mgärd. som avses i 25-28 kap., el
ler till försvarare utsell annan, än 
part föreslagit. Rätten äge. när skäl 
äro därtill. i beslut. varigenom före
läggande meddelats part eller annan 
att förete skriftligt bevis eller att 
tillhandahålla föremål för syn eller 
besiktning, förordna, all beslutet 
mä verkställas utan hinder av alt 
det icke äger laga kraft. 

30 
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2. utlåtit sig angflende ersätt
ning eller förskott av allmänna me
del till målsägande eller angående 
ersättning eller förskott till biträde. 
försvarare. vittne. sakkunnig eller 
annan. som ej är part, 

3. 111'1/tit sig angiicnde häktning 
eller t11giird, som avses i 25-28 
kap .. 

4. till försvarare utsett annan än 
part föreslagit. eller 

5. utlåtit sig i a1111at .fi1ll iin som 
m·ses i 2 eller 4 i fråga som gäller 
rä11sl1iälp e11ligt rii11sl~iälpslagen 

11972:429), dock ej beslut om skyl
dighet all till statsi·erket återbetala 
kostnad .fi'ir rii11sl~iälpc11. 

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

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

31 kap. 

I S4 

Dömes i mål. vari åklagare för 
talan, den tilltalade för brottet. 
skall han till statsverket äterglilda 
vad enligt rättens beslut av all
männa medel utgätt för hans instäl
lelse vid rätten under förundersök
ningen. till villne eller sakkunnig el
ler eljest för bevisning under förun
dersökningen eller i rättegången 
samt i ersättning till försvarare så 
ock statsverkets kostnad för hans 
hämtande till rätten. Den tilltalade 
vare dock ej ersättningsskyldig för 
kostnad, som icke skäligen varit på
kallad för utredningen. eller för 
kostnad. som vållats genom vårds-

• Senaste lydelse 1974: 573. 

Dömes i mål. vari åklagare för 
talan, den tilltalade för brottet. 
skall han till statsverket återgälda 
vad enligt rättens beslut av all
männa medel utgått för hans inställ
else vid rätten under förundersök
ningen. till vittne eller sakkunnig el
ler eljest för bevisning under förun
dersökningen eller i rättegången 
samt i ersättning till försvarare så 
ock statsverkets kostnad för hans 
hämtande till rätten. Den tilltalade 
vare dock ej ersättningsskyldig för 
kostnad, som icke skäligen varit på
kallad för utredningen, eller för 
kostnad. som vållats genom vårds-
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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 kostnadsbidrag vid allmän 
rä11shjälp enligt rättshjälpslagen 
(1972:429). 

31 

Fiireslagen lydelse 

löshe.t 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 räwhjiilp.1·m·g(fi vid allmän 
rättshjälp enligt rättshjälpslagen 
( 1972: 429). 

Vad den tilltalade enligt första stycket skall återgälda fär 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 11nderstiger 
l'i.ut m· regeringen fastställt be
lopp. skall kostnaden stanna ä 
stats verket. 

Om det belopp som den tilltalade 
skulle hava att ersätta l'.i ii1wstiger 
maximibeloppet enligt 12 ~ fiir.1·ra 
stycket fiirsta meningen riills
/iiiilpslagen, skall kostnaden stanna 
ä statsverkct. 

33 kap. 

5 §• 

Tredskodom delgives genom rät- Tredskodom delgives genom rät-
tens försorg endast tens försorg endast 

om den innebär 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 pan beviljats rättshjälp ge- om pan beviljats allmän rätts-
nom bes/Il/ m· rällshjiilpsniimnden. hjälp. 

49 kap. 

4 *6 
Talan mot underrättens beslut under rättegången skall föras särskilt, om 

rätten 
I. avvisat ombud. biträde eller försvarare; 
2. ogillat tredje mans yrkande att fä som intervenient deltaga i rätte

gången: 
3. förelagt pan eller annan att förete skriftligt bevis eller att tillhanda

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

•Senaste lydelse 1972: 430. 
•senaste lydelse 1977: !020. 
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4. utli\tit sig ang:'tendc adömande av förelagt vite eller hiikte eller om 
ansvar för företeelse i rättegtmgen eller angtiende skyldighet för nttgon, 
som ej är part eller intervcnient. att gottgöra i rättegtmgcn vit I I ad kostnad; 

5. utlMit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till 
målsägamk eller angi1cmk ersättning eller förskott till hiträde. försvarare. 
vittne, sakkunnig eller annan. som ej är part eller intervenient; 

o. utH1tit sig i tvistemitl an
gående kvarstad, skingringsförbud 
eller annan handriickning eller i 
hrottmäl angående häktning eller 
fttgärJ. som avses i 25-28 kap.; el
ler 

7. avslagit begäran om riills
hjälp dler om ersii1111ing ella fi'ir
.1/...011 1ill pan, som iit1(i111er sådan 
fiirnllin. dia t11·slagi1 hegiiran om 
hiträde eller försvarare eller till sli
dan! uppdrag förordnat annan. än 
part föreslagit. 

Särskild talan skall föras genom 
besviir. Är fräga om beslut. som 
avses i I. 2. 3 eller 7. !\ligge den som 
vill föra talan all. om heslutet med
delats vid sammanträde för för
handling. genast och eljest inom en 
vecka från den dag. då han erhöll 
del därav. anmäla missnöje; för
summas det, äge han ej vidare rätt 
till talan. Rätten pröve genast. om 
anmälan rätteligen gjorts. 

6. utliltit sig i tvistemål an
gi1ende k varslad. skingringsförbud 
eller annan handräckning eller i 
brottmäl angående häktning eller 
atgärd. som avses i 25-28 kap.; 

7. avslagit hegäran om biträde 
eller försvarare eller till sädant upp
drag förordnat annan än part före
slagit; 

8. ulltitit sig i annat fall iin som 
m·ses i 5 eller 7 i fr<lga som giilla 
allmi'i11 rci11shjiil11: eller 

9. a1·s/agif hegäran om riifls
l(jiilp 1/t misslii11k1 i hro11mtll dia 
om ersii1111i11g eller fiirs/...011 till 
part. som å1t1j111a stldan .fiirmiln. 

Särskild talan skall föras genom 
besvär. Är frttga om beslut, som 
avses i I, 2. 3. 7. 8 eller Il. !\ligge 
den som vill föra talan att, om be
slutet meddelats vid sammanträde 
för förhandling. genast och eljest 
inom en vecka fri'ln den dag. dt1 han 
erhöll del därav. anmäla missnöje; 
försummas det, äge han ej vidare 
rätt till talan. Rätten pröve genast. 
om anmälan rätteligen gjorts. 

7 ~7 

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

Har underr~itt förklarat domare 
jävig eller ogillat jäv mol särskild 
ledamot av nämnd eller bifallit be
gäran om rättshjälp åt mi.1·s1änkt i 
bronmål, skall vid underrättcns be
slut förbliva. 

52 kap. 

I ~ 

Vill nagon anföra besvär mot underrätts beslut, skall han inom tva 
veckor frän den dag. dä beslutet meddelades, till underrätten inkomma 
med besvärsinlaga; har beslut under rättegången meddelats annorledes än 
vid sammanträde för förhandling. skall dock besvärstiden räknas från den 

1 Senaste lydelse 1972: 430. 
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dag. d11 klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över heslut om ntigons 
häktande eller kvarhflllande i häkte eller i fråga. som avses i 49 kap. 6*, 
vare ej inskriinkt till viss tid. 

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

Om skyldighet att anmäla miss
n(ije med heslut. som avses i 49 
kap. 3 * eller 4 * första stycket I, 2, 
3, 7, 8 eller 9, stadgas i niimnda 
kapitel. 

54 kap. 

8 * 
Ej mt1 talan föras mot hovrätts 

beslut angt1ende jäv mot domare i 
underrätt eller i dit fullföljd fråga. 
som avses i 49 kap. 4 * första 
stycket 7 eller 6 *· 

Ej mti talan föras mot hovrätts 
heslut angäende jäv mot domare i 
underrätt eller i dit fullföljd fri:iga. 
som avses i 49 kap. 4 * första 
stycket 7 cl/er 9 eller 6 *· 

56 kap. 

I * 
Vill n{1gon anföra besvär mot hovrätts beslut, skall han inom fyra veckor 

från den dag, dti beslutet meddelades, till underrätten inkomma med be
svärsinlaga: har beslut under rättegången meddelats annorledes än viu 
sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas från den dag, 
då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons häk
tande eller kvarhållande i häkte vare ej inskränkt till viss tid. 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje mot hovrätts beslut i fråga, 

som avses i 49 kap. 3 * eller 4 * för
sta stycket l. 2, 3 eller 7. stadgas i 
54 kap. 3 *· 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje mot hovriitts 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 träder i kraft den I juli 1979. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291) 

Härigenom föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

34 *' 
Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, fär talan föras endast i 

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

1 Senaste lydelse 1974: 357. 

3 Rik.l'dugen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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I. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om 
all hinder föreligger för talans prövning. 

2. avvisat ombud eller biträde. 
3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. 
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför 

rätten och underlMenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild 
påföljd för honom, 

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg
gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller 
sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller 
tredska, 

6. förordnat angående undersök
ning eller omhändertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande åtgärd eller 

6. förordnat angående undersök
ning eller omhändertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande åtgärd. 

7. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i mälet. 

7. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i målet, eller 

8. utlåtit six i annat fall än som 
m·ses i 7 i fråRa som Räller rätts
l!iälp enligt rättshjälps/agen 
( 1972 :429 ). 

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras 
endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets 
utgäng. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

5 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs all 17 § lagen (1977: 729) om patentbesvärsrätten 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Föreslal(en lydelse 

17 §1 

I fråga om talan mot patentbesvärsrättens slutliga beslut finns bestäm
melser i patentlagen ( 1967: 837), mönsterskyddslagen (1970: 485), varumär
keslagen (1960: 644), namnlagen (1963: 521) och lagen (1977: 1016) med 
vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område. 

Mot patentbesvärsrättens beslut, som ej är slutligt, får talan föras endast 
i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt 
när rätten har 

' Senaste lydelse 1977: !021. 
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I. ogillat invlindning om jiiv mot ledamot av rätten eller invändning om 
att hinder föreligger för talans prövning. 

2. avvisat ombud eller bitriide, 
3. utdömt vite elkr straff för underlätenhet att iakllaga föreläggande 

eller tllagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom 
försummelse eller tredska. 

4. förordnat angäendc erslittning för n;)gons medverkan i målet. 

5. utliltit sig i annat fall än som 
tll'.11'.1· i 4 i fråga som gäller allmän 
riillsl!iiilp. 

Särskild talan som avses i andra stycket för föras av den som beslutet 
angtir. om det har gfitt honom emot. Tulan föres genom besvär hos rege
ringsriittcn. Därvid liger bestlimmelserna i 7 § förvaltningsprocesslagen 
( 1971: 291) motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder 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 arrendenämnder och 
hyresnämnder skall ha nedun angivna lydelse. 

N11rara11de lydelse Föreslagen lydelse 

23 !P 
Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12 kap. 

jordahalken eller hyresförhandlingslagen ( 1978: 304) eller i ärende an
gäende bostadsrätt. bostadssancring eller särskild förvaltning eller i ärende 
enligt lagen ( 1975: 1132) 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§ 
hostadsförvaltningslagen ( 1977: 792) samt 25 § lagen om förvärv av hyres
fastighet m. m. 

Mot heslut av hyresnämnd får talan föras särskilt. om nämnden 
I. avvisat ansökan som avses i 8, 11. 14-16, 16a eller 16c §. 
2. avskrivit ärende enligt 8-10. 15a, 16, 16a eller 16c §,dock ej när 

ärendet kan äterupptagas, 
3. förordnat ang[1ende ersättning för nägons medverkan i ärendet, 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet, 

' Senaste lydelse 1978: 306. 
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5. 111hi1i1 sig i a1111111 .tiill iin .1·0111 

anes i 3 i ,li-1iga som giiller all111ii11 
rii 11 shjiil(I. 

Särskild talan föres gi.:nom besviir hos hostadsdomstolcn in,1m tre vec
kor frim den dag bi.:slutet mi.:dddades. Besvärshandlingen skall inges till 
domstolen. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

7 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 19 * lagen ( l'J7ti: 839) om statens va-nämnd 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arc11ulc lyclel.1·e Fiiresl11!-{c11 lydel.\'l' 

19 * 
Talan mot beslut av nämnden. 

som innebär avgörande av saken. 
föres genom vad. Detsamma gäller i 
fraga om beslut, varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken utlåtit sig om ersättning en
ligt 14 *· Särskild vadeanrniilan be-
hövs ej. 

Mot nämndens beslut. varigenom 
nämnden avvisat ansökan, avskri
vit mål. utlatit sig om ersättning en
ligt 12 * tredje stycket eller 13 § el
ler i annat fall än som avses i första 
stycket utH'ltit sig om ersättning en
ligt 14* eller utli\tit sig i fråga Sllm 
avses i 15 ~. föres talan genom be
svär. Mot annat av nämnden med
delat beslut som ej innebär avgö
rande av saken får 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 
fri'lga om beslut. varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken utlätit sig om ersättning en
ligt 14 * eller i llflllllll fråga som gäl
ler allmän riirrshjiilp och som riir 
parr. Särskild vadcanmälan behövs 
ej. 

Mot nämndens beslut, varigenom 
nämnden avvisat ansökan, avskri
vit mål. utlåtit sig om ersättning en
ligt 12 § tredje stycket eller 13 s el
ler i annat fall än som avses i första 
stycket utlhtit sig om ersättning en
ligt 14 ~dia i a111w11.fnlga som giil
/er allmän rärrsliiiilp eller utlt1tit sig 
i fräga som avses i 15 *·föres talan 
genom besvär. Mot annat av nämn
den meddelat beslut som ej innebär 
avgörande av saken för talan foras 
endast i samband med sadan talan 
som avses i första stycket första 
punkten. 

Beslut av nämnden fär verkställas som domstols dom. 

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

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

Hiirigenom föreskrivs all 212 och 21 lJ ** utsökningslagen 11877: 31 s. I) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11di' lydelsl' Fiirt'slagl'll lydd.\"I' 

212 *' 
Har i.iverexekut~ir genom slirskilt 

beslut utli1tit sig över omständighet. 
som angfir målets behandling: diir
över mt1 ej besvär anföras ;11111or
lcdes än i sammanhang med huvud
saken. Ej vare part förment att siir
skilt överklaga beslut. varigenom 
överexekutor före rnMets slutliga 
avgörande utliltit sig i fräga. som 
avses i 195 ~ I mom .. eller meddelat 
förordnande enligt 208 *· Tilltror 
part sig visa. att utsökningsmål av 
överexeku1or onödigt uppehttlles; 
iige då att däröver klaga. 

Har överexekutor genom särskilt 
beslut utlåtit sig över umstiindighet. 
som angär mälets behandling; där
över mti ej hesvlir anföras <Hrnor
ledes än i sammanhang med huvud
saken. Ej vare part förment all sär
skilt överklaga beslut. varigenom 
överexekutor li'ire mälcts slutliga 
avgörande uth1tit sig i fräga. som 
avses i 195 * I mom .. eller meddelat 
förordnande enligt 208 *eller 111/iltit 
sig i fråga som giillcr allmiin riitts
J1iiilp. Tilltror part sig visa. all ut
sökningsmål av överexekutor onö
digt uppehålles; äge dti att däröver 
klaga. 

219 *2 

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

Har i utsökningsmål hovriitt meddelat beslut. varigenom mfllet visats 
tlter till överexckutor eller utmiitningsman. skall vad i 211 * 2 mom. finnes 
stadgat äga motsvarandt: tillämpning. 

Övi:r beslut. varigenom hovriit
ten, innan iindringssökandet slutli
gen prövas. förordnat. att överexe
kutors utslag icke må verkställas el
ler att, om verkställighet redan 
följt. ytterligare åtglird ej mä vidta
gas. eller utUitit sig i fråga. som i 
195 ~ I mom. sägs. må särskild ta
lan föras. Har hovrlitten i annat fall 
är nu sagts genom slirskilt beslut 
utlätit sig över omständighet. som 
angitr mnlets behandling; däröver 

1 Senaste lydelse 1946: 814. 
2 Senaste lydelse 1946: 814. 

Över beslut, varigenom hovrät
ten. innan ändringssökandet slutli
gen prövas, förordnat. att överexe
kutors utslag icke må verkställas el
ler att. om verkställighet redan 
följt. ytterligare ätgärd ej mä vidta
gas. eller utltitit sig i fråga. som i 
195 ~ I mom. sägs. d/cr ut/ätit sig i 

fräga som giifler allmiin rättshJiilp, 
må särskild talan föras. Har hovrät
ten i annat fall är nu sagts genom 
särskilt beslut utlåtit sig över om-
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mä besvär ej anföras annorledes än 
i sammanhang med huvudsaken. 

38 

Fiireslagen lydelse 

ständighet. som angär mMcts he
handling; däröver mä besviir ej an
föras annorledes än i sammanhang 
med huvudsaken. 

Ej mti klagan föras över utslag. varigenom hllvrätten undanröjt förord
nande. som av överexekutor meddelats enligt 208 §. 

Denna lag träder 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 

Härigenom föreskrivs att 23 och 34 §§lagen ( 1%6: 293! om beredande av 
sluten psykiatrisk värd i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11dc lydelse Föreslagen lydelse 

23 § 

Mot psykiatriska nämndens be
slut fär talan icke föras. 

Mot psykiatriska nämndens be
slut enligt denna lag får talan icke 
föras. 

34 §I 

Utskrivningsnämnd eller psykia
triska nämnden fär avgöra ärenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter äro närvarande. Beslut röran
de förskott på ersättning som avses 
i 32 § eller 33 § tredje stycket fär 
dock på nämndens vägnar medde
las av ordföranden. 

Utskrivningsnämnd eller psykia
triska nämnden fär avgöra ärenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter äro närvarande. Beslut röran
de förskott pä ersättning som avses 
i 32 § eller 33 § tredje stycket fär 
dock på nämndens vägnar medde
las av ordföranden. Detsamma gäl
ler beslut som rör riitt.\·hjiilp genom 
offentligt biträde. 

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrält äga 
motsvarande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd 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 ( 1967: 940) angiiendc om
sorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse. 

N11n1ra11dc lydelse Fiireslagen lydel.I"<' 

22 §I 

Reslutsnämnd fär avgöra ärende 
endast om ordföranden och minst 
tvr1 andra ledamöter är närvarande. 
Beslut rörande förskotl på ersät!
ning som avses i 20 § eller 21 § tred
je stycke! fär dock på nämndens 
vägnar meddelas av ordföranden. 

Beslutsnämnd fär avgöra ärende 
endast om ordföranden 01.:h minst 
två andra ledamöter är närvarande. 
Beslut rörande förskot! ptt ersätt
ning som avses i 20 §eller 21 § lred
je stycket får dock på niimndcns 
vägnar meddelas av ordföranden. 
Detsamma i:iilla beslut som ri.ir 
rii11sl!iiilp genom offentligt bit riide. 

Bestämmelsena i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt äger 
motsvarande tillämpning på avgörande av nämnden. 

N111·arwule lydelse Föreslagen lydelse 

45 §2 

Mot psykiatriska nämndens be
slut eller huvudtillsynsmyndighe
tens beslut enligt 44 § fär talan icke 
föras. 

Mot psykiatriska nämndens be
slut enligt denna lag eller huvudtill
synsmyndighetens beslut enligt 44 § 
fär talan icke föras. 

I fråga om talan mot länsskolnämnds beslut gäller 54 § skollagen i till
lämpliga delar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

' Senaste lydelse 1973: 130. 
2 Senaste lydelse 1971:639. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

40 

vid regeringssammanträdc 

1978-08-24 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 
Ullstcn, Antonsson, Olsson, Dahlgren, Asling, Söder, Mundebo, Burcn

stam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo, Wirten 

Föredragande: statsrådet Wikström 

Lagrådsremiss med förslag till ändring rättshjälpslagen (1972: 429) 

m.m. 

1 Inledning 

Statsmakterna beslöt åren 1972-73 en genomgripande reform av 
samhällets rättshjälp. I samband därmed antogs rättshjälpslagen (1972: 
429) som jämte anslutande författningar trädde i kraft den 1 juli 1973. 
Lagen har sedermera ändrats vid flera tillfällen, senast 1978: 363. 

Vid rättshjälpsreformens tillkomst förutsatte riksdagen att lagstift
ningen på området skulle ses över, sedan tillräcklig erfarenhet hade 
vunnits av dess tillämpning (JuU 1972: 12 och 1973: 1). 

Inom domstolsväsendets organisationsnämnd (DON), vilken innan 
domstolsverkct den 1 juli 1975 trädde i funktion var centralmyndighet 
för rättshjälpen, gjordes under hösten 1974 en samlad genomgång av 
erfarenheterna från tillämpningen av det nya rättshjälpssystemet. Under
sökningen har redovisats i en till justitiedepartementet i december 1974 
överlämnad promemoria översyn av rättshjälpssystemet. Promemorian 

remiss behandlades. 
Mot bl. a. denna bakgrund tillsattes i maj 1975 rättshjälpsutredningen 

(Ju 1975: 07) med uppgift att göra en allmän översyn av rättshjälps
systemet. DON:s promemoria föranledde i övrigt vissa smärre juste
ringar i rättshjälpslagen utan att resultatet av utredningens arbete av
vaktades. Utredningen1 avlämnade år 1977 betänkandet (SOU 1977: 49) 
översyn av rättshjälpssystemet. I betänkandet läggs fram förslag till 
bl. a. ny rättshjälpslag, som främst syftar till att effektivisera de olika 
rättshjälpsformerna och förenkla systemet. De vid betänkandet fogade 
lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. 

1 Ledamöter justitiekanslern Ingvar Gullnäs, ordförande, numera riksdags
ledamoten Brita Bergström, dåvarande riksdagslelamoten Tage Larfors och 
lagmannen Carl-Anton Spak. 
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över utredningens förslag har efter remiss yttranden avgetts av bo
stadsdomstolen, Göta hovrätt, hovrätten för Nedre Norrland, kammar
rätten i Göteborg, Göteborgs och Kristianstads tingsrätter, hyresnämn
dcn och arrendenämnden i Malmö, rättshjälpsnämnderna i Stockholm, 
Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå, domstolsvcrket, 
rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelscn, försvarets civilförvaltning, so
cialstyrelsen, riksförsäkringsverkct, kammarkollegiet, riksrevisionsver
ket, riksskatteverket, statens invandrarverk, länsstyrelserna i Stockholms, 

Kronobergs, Malmöhus och Jämtlands län, Allmänna advokatbyråkom

mitten (Ju 1977: 11), Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundct, 
Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund, Föreningen jurister 
vid Sveriges allmänna advokatbyråer, Föreningen Sveriges polismästare, 
Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation, Cen
tralorganisationen SACO/SR, Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fas
tighetsägareförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges hantverks- och 
industriorganisation, Sveriges köpmannaförbund, Svenska Företagares 
riksförbund och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbets
nämnd. 

Yttranden över betänkandet har dessutom inkommit från konsument
verket, utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt, hyresråden Frans
Gösta Svanberg och Jan Bergendal i Malmö, Riksförbundet för social 
och mental hälsa samt utredningen (B 1977: 07) med uppdrag att utreda 
frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 2. 

2 översikt över rättshjälpslagstiftningen och dess tillämpning 

2.1 Rättsbjälpslagstiftningen 

En huvudprincip i rättshjälpssystemet är att rättshjälp i princip skall 
kunna lämnas var och en i varje rättslig angelägenhet där behov av 
bistånd föreligger, oavsett om angelägenheten skall behandlas vid dom
stol eller vid annan myndighet eller om den över huvud taget skall prö
vas av myndighet. Rättshjälp utgår i fyra skilda former, nämligen som 
allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rättshjälp genom 
offentligt biträde samt rådgivning . 

Allmän rättshjälp lämnas i varje rättslig angelägenhet där behov av 
sådant bistånd föreligger, om inte rättshjälp skall utgå i annan form. 
Huvudregeln är dock försedd med flera begränsningar. Bland dessa 
märks att allmän rättshjälp inte får lämnas, om den rättssökandes be

talningsförmåga överstiger visst gränsbelopp, som räknas fram med ut
gångspunkt från en beräknad årsinkomst om åtta basbelopp. Detta be-
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lopp utgjorde den 1 juli 1973 58 400 kr. men är för 1978 94 400 kr. 
Gränsbeloppet kan ökas vid underhållsskyldighet mot annan. Vidare 
kan hänsyn tas till förmögenhetsinnehav, skuldsättning eller annan sär
skild omständighet. Allmän rättshjälp kan inte utgå till annan juridisk 
person än dödsbo. Andra begränsningar gäller om den rättsliga ange
lägenheten eller sökanden saknar närmare anknytning till Sverige. All
män rättshjälp utgår vidare i allmänhet inte till näringsidkare, när ange
lägenheten har samband med hans näringsverksamhet. Inte heller läm
nas rättshjälp för upprättande av självdeklaration eller i vissa andra s. k. 
massärendcn, t. ex. ärenden om förrättande av bouppteckning, inskriv
ningsärenden, fastighetsdeklaration eller i mål eller ärende angående 
fastighetstaxering. Som allmän förutsättning gäller att den rättssökandc 
för att få allmän rättshjälp skall ha ett befogat intresse av att få sin sak 

behandlad. 
Den allmänna rättshjälpen innebär att staten betalar kostnaderna i 

ärendet under förutsättning att den rättssökande efter förmåga själv bi
drar till kostnaderna. De viktigaste ersättningsgilla kostnaderna är kost
nad för biträde, för bevisning vid allmän domstol eller utredning i utom
processuellt ärende, utredning i förvaltningsärende, resa och uppehälle 
för den rättssökande eller vårdare m. fl., vissa expeditions- och exeku
tionsavgifter samt skiftesman vid bodelning med anledning av äkten

skapsskillnad eller boskillnad. Den rättssökandes eget bidrag till kost
naderna, kostnadsbidraget, räknas fram med utgångspunkt från hans 
ekonomiska förhållanden vid den tidpunkt då allmän rättshjälp begärs. 
Avgörande för kostnadsbidragets storlek är sökandens beräknade års
inkomst, varvid beaktas bl. a. hans försörjningsbörda, förmögenhetsinne
hav och skuldsättning. Lägsta kostnadsbidrag utgjorde ursprungligen 50 
kr. men är f. n. 90 kr. Föreligger särskilda skäl får bidraget nedsättas 
eller helt efterges. Domstolsverket har utfärdat särskilda föreskrifter och 
anvisningar till hjälp när kostnadsbidraget skall bestämmas. Allmän 
rättshjälp lämnas i regel efter beslut av rättshjälpsnämnd. Utan sådant 
beslut får dock den rättssökande anlita advokat eller biträdande jurist 
på advokatbyrå, så länge kostnaderna för rättshjälpen inte överstiger det 
s. k. maximibeloppet för den sökandes kostnadsbidrag, dvs. det belopp 
till vilket kostnadsbidraget fastställs när rättshjälpen beviljas. överstiger 
kostnaderna för rättshjälpen detta maximibelopp, krävs beslut av rätts

hjälpsnämnden, som samtidigt fastställer maximibeloppet. Rättshjälps
nämnden kan förordna biträde åt sökanden, om denne begär det och 

inte själv eller genom annan kan ta till vara sin rätt. Biträde får dock i 
regel inte förordnas, om den rättsliga angelägenheten kan antas bli prö
vad enligt lagen (1974: 8) om rättegången i tvistemål om mindre vär
den. Om inte särskilda skäl föreligger får biträde inte heller förordnas 
i ärende om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller bo

skillnad. Ersättning till biträde utgår med skäligt belopp för arbete, tids-
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spillan och utlägg. I mål eller ärende vid allmän domstol, krigsrätt, ar
betsdomstolen eller bostadsdomstolen fastställer domstolen tiiträdeser
sättningen. I andra fall fastställs ersättningen av rättshjälpsnämnden. 

Har rättshjälpsnämnden beslutat om allmän rättshjälp, skall nämnden 
göra en slutreglering i ärendet, när den rättsliga angelägenheten har 

slutförts. Slutregleringen innebär en avräkning med sökanden, varvid 
kostnadsbidraget slutligt fastställs. Har biträde förordnats, sker slutav

räkning även med biträdet. Åtnjuter part i mål eller ärende vid allmän 
domstol rättshjälp, skall motpart som enligt lag kan vara ersättnings
skyldig i fråga om kostnaderna för rättshjälpen åläggas att utge ersätt
ningen till statsverket. Under vissa betingelser skall rättshjälpsnämnden 
förordna att den allmänna rättshjälpen skall upphöra, trots att den rätts
liga angelägenheten inte slutförts. Den rättssökande kan då själv få bära 
kostnaderna för rättshjälpen. 

Rättshjälp åt misstänkt i brottmål utgår dels som rätt till offentlig för
svarare och dels som annan rättshjälp åt misstänkt i brottmål. Denna 
rättshjälpsform utesluter andra former av rättshjälp inom brottmålsom
rådet. I fråga om rätt till offentlig försvarare gäller bestämmelserna i 
RB. Dessa innebär bl. a. att domstolen skall förordna försvarare för 
misstänkt eller tilltalad, när behov föreligger. Den misstänktes ekonomi 
saknar därvid betydelse. Inte heller betalas något kostnadsbidrag. Där
emot kan den tilltalade, om han fälls till ansvar, förpliktas att betala 
tillbaka kostnad för offentlig försvarare, dock inte med högre belopp än 
som motsvarar maximibeloppet för hans kostnadsbidrag vid allmän 
rättshjälp. 

Annan rättshjälp åt misstänkt i brottmål än offentlig försvarare kan 
avse rätt att av allmänna medel få ersättning för kostnad för bevisning. 
för resa och uppehälle och för domstolsavgifter. Sådan rättshjälp utgår 
bara till tilltalade i lägre inkomstlägen. Förutsättningen är att den till
talades beräknade årsinkomst inte överstiger ett gränsbelopp som mot
svarar tre basbelopp, dvs. för år 1978 35 400 kr. Denna gräns höjs om 
försörjningsbörda föreligger. Vidare kan hänsyn tas till förmögenhets
innehav, skuldsättning m. m. Aterbetalningsskyldighet kan åläggas en
ligt samma regler som gäller för kostnad för offentlig försvarare. 

Beslut om rättshjälp åt misstänkt i brottmål meddelas av domstolen. 
Rättshjälp genom offentligt biträde kan lämnas i vissa i lagen sär

skilt angivna förvaltningsärenden, som rör den personliga rörelsefrihe
ten eller den kroppsliga integriteten. I huvudsak rör det sig om mål och 
ärenden inom den psykiatriska sjukvården, nykterhetsvården, barnavår
den, kriminalvården samt på utlänningslagstiftningens område. Offentligt 

biträde förordnas efter särskild behovsprövning av rättshjälpsnämnden 

efter ansökan av den som åtgärden avser eller efter anmälan av den 
myndighet som handlägger målet eller ärendet. Den enskildes ekonomi 
saknar betydelse vid behovsprövningen. Ersättning till offentligt biträde 
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fastställs av rättshjiilpsnämnden och utgår av allmänna medel. Även 
kostnad för viss utredning utgår av allmänna medel. Någon åtcrbetal
ningsskyldighct kan inte förekomma. Också rättshjälp genom offentligt 
biträde är exklusiv i den meningen att annan rättshjälp inte kan lämnas 
i samma angelägenhet. 

Rättshjälp kan slutligen utgå i form av rådgivning. Med rådgivning 
förstås enligt rättshjälpslagcn kortare rådgivning och därmed jämförlig 
åtgärd i rättslig angelägenhet. Rådgivning meddelas av advokat eller bi
trädande jurist på allmän eller enskild advokatbyrå. Det behövs inte 
något beslut av rättshjälpsnämnden eller annan myndighet. För rådgiv
ningen utgår en indexreglerad enhetsavgift, f. n. 90 kr. Avgiften får sät
tas ned eller efterges, om särskilda skäl föreligger. övergår rådgivningen 
till allmän rättshjälp, anses kostnaden för rådgivningen som en kostnad 
för den allmänna rättshjälpen och erlagd rådgivningsavgift räknas den 
rättssökande till godo som betalning på kostnadsbidraget. Avgiften ut
gör biträdets ersättning för rådgivningen. Har avgiften satts ned eller 
eftergivits, något som biträdet beslutar om, betalas mellanskillnaden till 

biträdet av allmänna medel. 
Rättshjälpsreformen innebar också en starkt ökad statlig etablering 

inom området för advokatverksamhet. Förutom att staten övertog de 
kommunala rättshjälpanstalterna beslöts att en nyetablering skulle ske 
så att i princip minst en statlig advokatbyrå skulle finnas i varje län. 
Detta mål har nu uppnåtts. Antalet allmänna advokatbyråer är f. n. 30. 
Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist vid allmän eller en
skild advokatbyrå. I vissa fall får också annan person lämna rättshjälp. 
Skyldighet att lämna allmän rättshjälp m. m. åvilar enbart jurist vid all
män advokatbyrå. 

De administrativa uppgifterna på rättshjälpsområdet sköts regionalt 
av rättshjälpsnämnderna. Det finns sex sådana nämnder, nämligen i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Umeå. Nämn
dernas verksamhetsområden sammanfaller med vederbörande hovrätts 
domsområde. För tillsyn över verksamheten vid rättshjälpsnämnder och 
allmänna advokatbyråer och för samordning av uppgifterna inom rätts
hjälpsområdet finns domstolsverket som centralmyndighet för rättshjäl
pen. 

Beslut som har meddelats av rättshjälpsnämnd kan överklagas till 
centralmyndigheten. För prövning av sådana besvär finns en särskild 
besvärsnämnd inrättad inom domstolsverket. Mot domstolsverkets be

slut får talan inte föras. Har allmän domstol meddelat beslut rörande 
rättshjälp kan det överklagas till högre rätt enligt RB:s bestämmelser. 

2.2 Tillämpningen av de olika rättshjälpsformema 

Som tidigare nämnts gjorde DON under hösten 1974 en samlad ge
nomgång av erfarenheterna från tillämpningen av det nya rättshjälps-
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systemet. I samband härmed gjordes vissa undersökningar bl. a. av hur 
de olika rättshjälpsformcrna utnyttjades m. m. 

En enkät hos ett drygt 80-tal enskilda advokatbyråer belyste inställ
ningen till rättshjälpsformerna rådgivning och allmän rättshjälp utan 
beslut av rättshjälpsnämnd. Under första halvåret 1974 meddelade 40 % 
av byråerna inte någon rådgivning enligt rättshjälpslagen (RHL). Av de 
byråer som lämnade rådgivning lämnade 47 % högst 30 rådgivningar 
och bara 13 % mer än 30 rådgivningar. Bland orsakerna till den ringa 
förekomsten av rådgivning angavs att rådgivning inte efterfrågades, att 
den inte kunde hållas inom den förutsatta tiden 20-25 miuter samt att 
den var olönsam. Beträffande allmän rättshjälp utan beslut av rätts
hjälpsnämnd upplystes i 77 % av svaren att sådan rättshjälp aldrig eller 
bara undantagsvis meddelades. Samtidigt uppgavs av 87 % att rätts
hjälp efter beslut av rättshjälpsnämnd förekom vid byrån. Vid 13 % av 
byråerna utnyttjades inte någon rättshjälpsform alls. Att allmän rätts
hjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd utnyttjades i så liten omfattning 
förklarades med bl. a. att maximibeloppet för klientens kostnadsbidrag 
regelmässigt var för lågt, att reglerna var krångliga och att felbedöm
ning kunde ske beträffande storleken av sökandens kostnadsbidrag eller 
rätt till allmän rättshjälp. Ett flertal av de tillfrågade rekommenderade 
att institutet allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd avskaffa
des. 

Utredningen har företagit undersökningar bl. a. rörande ärenden om 
allmän rättshjälp efter beslut av rättshjälpsnämnd och ärenden om of
fentligt biträde. 

Undersökningen av förstnämnda kategori omfattade 6 119 ärenden 
som anhängiggjorts vid rättshjälpsnämnderna under januari 1975 och 
slutförts senast under juli 1976. Sammanlagt inkom till rättshjälpsnämn
derna 7 542 ärenden under januari 1975, varför undersökningen täckte 
81 % av dessa. Nära 20 % av ärendena hade alltså inte slutförts ett och 
ett halvt år efter anhängiggörandet. Resultaten av undersökningen bör 
därför tolkas med viss försiktighet. 

Ansökan om allmän rättshjälp hade bifallits i 93 % av ärendena och 
avslagits i 4 %. 3 % av ärendena hade avskrivits. Bifallsfrekvensen va
rierade i viss mån mellan de olika nämnderna (från 91,6 % i Jönköping 
till 94,7 % i Göteborg och Umeå). 

I fråga om ärendenas fördelning efter saken (bifallna ansökningar) 
visade undersökningen att hela 76 % av ärendena gällde familjerätt, 
varav 56 % äktenskapsskillnad, 5 % bodelning och 15 % övrig familje
rätt. I övrigt fördelade sig ärendena efter saken enligt följande: Fordran 
och skadestånd vardera 5 %, arvsrätt 4 %, tvist p. g. a. köp av fast egen
dom 3 %, förvaltningsrättsliga ärenden, tvist rörande hyresförhållande, 
arrende m. m. samt övrigt vardera 2 %. 

En jämförelse mellan avslagsfrekvensen och saken visade att avslags-
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frekvensen var störst i fråga om förvaltningsrättsliga ärenden där ansö
kan avslagits i 32 % av ärendena. Avslagsfrekvensen i gruppen "övrigt" 
var 21 %, ifråga om "fordran" 12 % och för bodelning och tvist rörande 
hyresförhållandc, arrende m. m. 10 %. I familjerättsliga ärenden utom 
bodelning var avslagsfrekvensen lägre än 1 %. 

I 76 ärenden (1,3 %) hade sökanden vid ansökningstillfället betrak
tats som näringsidkare. Ansökan hade avslagits i 41 av dessa fall. 

I fråga om sökandens kostnadsbidrag visade sig bidraget ha eftergi
vits i 38 % av ärendena och satts ned till 30 kr. (dvs. hälften) i 5 % av 
dem. I 79 % av ärendena fastställdes kostnadsbidraget till 60 kr. (den 
dåvarande grundavgiften) eller lägre belopp. I 15 % av ärendena över
steg kostnadsbidraget 200 kr. och i 6 % översteg det 500 kr. 

Av de 5 699 ärendena där ansökan bifallits hade 1 583 (28 %) hand
lagts helt utomprocessuellt. I övrigt hade 69 % handlagts vid allmän 
domstol och 3 % vid förvaltningsdomstol och/eller förvaltningsmyndig
het. En studie av hur de utomprocessuella ärendena skulle ha handlagts 
"i förlängningen" (t. ex. om en tvist inte förlikts) visade att endast 10 % 

helt saknade myndighetsanknytning. Dessa avsåg i stor utsträckning 
upprättande av testamente eller äktenskapsförord. 

En fördelning av ärendena efter biträdets kategori visade att andelen 
ärenden där biträdet var jurist vid allmän advokatbyrå var 29 %. I 68 % 
av ärendena var biträdet jurist vid enskild byrå. Något ärende där bi
trädet var annan än jurist förekom inte. 

Byte av biträde efter särskilt beslut av rättshjälpsnämnden hade skett 
i 24 ärenden (0,4 %). 

Den totala rättshjälpskostnaden var högst 500 kr. i 22 % av ärendena, 
mellan 501 och 1 000 kr. i 44 %, mellan 1 001 och 2 000 kr. i 24 % 
och mer än 2 000 kr. i 10 % av ärendena. I 1 % översteg rättshjälps
kostnaden 5 000 kr. Den genomsnittliga rättshjälpskostnadcn var ca 
1 050 kr. I de fall ärendet avslutats under 1976 var kostnaderna omräk
nade till 1975 års nivå (efter en timkostnadsnorm på 175 kr.). 

En jämförelse mellan rättshjälpskostnaden och saken visade bl. a. föl
jande. I ärenden om äktenskapsskillnad, vilka genom sitt antal vägde 
tungt i totalsiffrorna, uppgick kostnaden i 55 % av ärendena till mellan 
501 och 1 000 kr. Kostnaden var högst 500 kr. i 15 % av ärendena och 
översteg 2 000 kr. i 7 %. övriga familjerättsliga ärenden utom bodel
ningsärenden uppvisade en likartad kostnadsbild, dock med viss för
skjutning nedåt. Bodelningsärenden var genomgående betydligt mer 
kostsamma. I 54 % översteg kostnaden 1 000 kr. och i 21 % 2 000 kr. 
Skadeståndsärenden uppvisade ungefär samma kostnadsbild. De dyras
te ärendena rörde tvist p. g. a. köp av fast egendom där kostnaden över
steg 1 000 kr. i 67 %, 2 000 kr. i 30 % och 5 000 kr. i 6 % av ärendena. 
Genomgående "billiga" ärenden var ärenden som rörde arvsrätt (ofta 
upprättande av testamente), där kostnaderna i 59 % av ärendena upp-
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gick till högst 500 kr., och förvaltningsrättsliga ärenden, där kostnaden 
i 44 % av ärendena var högst 500 kr. 

Den fastställda biträdesersättningen uppgick till högst 200 kr. i 5 % 
av ärendena samt var mellan 201 och 400 kr. i 12 %, mellan 401 och 
600 kr. i 21 % och mellan 601 och 800 kr. i 18 %. I 52 % av ärendena 
hade biträdesersättningen fastställts till belopp mellan 401 och 1 000 kr. 
Biträdesersättningar överstigande 1 000 och 3 000 kr. förekom i 31 res
pektive 3 % av ärendena. Den genomsnittliga biträdesersättningen var 
995 kr. (dvs. 55 kr. lägre än den genomsnittliga rättshjälpskostnaden). 
Även biträdesersättningcn hade omräknats till att motsvara en timkost
nad på 175 kr. 

I fråga om biträdesersättning som fastställts av rättshjälpsnämnd vi
sade undersökningen att rättshjälpsnämnd satt ner ersättningen i 3 % 
och avvikit från myndighets yttrande över biträdets kostnadsräkning i 
förvaltningsärende i 5 % av fallen. 

I 4,5 % av samtliga ärenden hade beslut fattats i rättshjälpsnämn
den själv, alltså utan utnyttjande av delegationsmöjligheten, antingen i 
fråga om ansökan eller biträdesersättning eller (i 3 ärenden) bådadera. 
Här förelåg avsevärda skillnader mellan de olika nämnderna. Malmö
nämnden prövade t. ex. mer än tre gånger så många ärenden som Göte
borgsnämnden. 

Utredningens undersökning av ärenden om offentligt biträde omfatta
de 1 360 ärenden, som anhängiggjorts vid rättshjälpsnämnderna under år 
1975 och slutförts senast i juni 1976. Under år 1975 anhängiggjordes 
sammanlagt 1 809 ärenden om offentligt biträde. Undersökningen täck
te alltså 75 % av dessa. Resultaten kunde dock anses relativt säkra, efter
som de ärenden som inte slutförts vid undersökningstillfället genomgå
ende hade påbörjats i slutet av år 1975. (Praktiskt taget samtliga ären
den från första halvåret 1975 ingick i undersökningen.) 

Ansökan om offentligt biträde avsåg i 57 % av ärendena förpassning 
eller utvisning enligt utlänningslagen (1954: 193), i 18 % avvisning en
ligt utlänningslagen, i 10 % omhändertagande för samhällsvård m. m. 
eller samhällsvårds slutliga upphörande enligt barnavårdslagen (1960: 
97) och i 6 % tvångsintagning eller kvarhållande i allmän vårdanstalt 
för alkoholmissbrukare enligt lagen (1954: 579) om nykterhetsvård. 

Sammanlagt förordnades offentligt biträde i 80 % av ärendena. Av
slagsfrekvensen uppgick till genomsnittligt 12 %. Avslagsfrekvensen va
rierade påtagligt mellan de olika nämnderna, vilket till viss del kunde 

förklaras av olikartad ärendestruktur. 

Framställning om offentligt biträde gjordes i 73 % av ärendena ge
nom ansökan och i 27 % genom anmälan avhandläggande myndighet. 
Rättshjälpsnämnds beslut hade nästan alltid följt myndighets yttrande 
över ansökan eller anmälan. Endast i 1 % av ärendena förekom avvi
kelse. 
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Undersökningen visade vidare att sökanden i 14 % av samtliga ären
den på ett eller annat sätt var berövad friheten. I dessa fall bifölls an
sökningarna till 89 %. 

Rättshjälpskostnaden uppgick i genomsnitt till 770 kr. och biträdes
ersättningen till 747 kr., båda talen i 1975 års prisnivå. Avvikelse från 
myndighets yttrande över biträdets kostnadsräkning hade gjorts i 15 
fall (1,4 %). 

3 Beviljande av allmän rättshjälp m. m. 

3.1 Beviljande av allmän rättshjälp 

3.1.1 Nuvarande ordning m. m. 

Allmän rättshjälp lämnas dels utan beslut av rättshjälpsnämnd och 
dels efter sådant beslut. Allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälps

nämnden får lämnas rättssökande som anlitar advokat eller biträdande 
jurist på advokatbyrå, så länge kostnaderna för rättshjälpen inte över
stiger maximibeloppet för den rättssökandes kostnadsbidrag. Skyldig
heten att utge kostnadsbidrag fullgörs genom att den rättssökande be
talar biträdet dennes ersättning och svarar för övriga kostnader för 
rättshjälpen. 

Lämnas allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden, skall er
sättning till biträde samt för bevisning och anan utredning bestämmas 
som om kostnaden skulle ha utgått av allmänna medel enligt RHL. 

Ersättningen till biträdet i mål eller ärende vid allmän domstol, krigs
rätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen fastställs av domstolen. I 
annat fall, dvs. i utomprocessuella ärenden, förvaltningsärenden och 
ärenden inför skiljenämnd, skall ersättningen till biträdet fastställas av 
rättshjälpsnämnd, om den rättssökande eller biträdet begär det eller 
rättshjälpsnämnden självmant tar upp ersättningsfrågan till prövning. 

Allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden får inte lämnas, 
om den rättssökande är dödsbo och inte heller i angelägenhet rörande 
bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad. 

Beslut av rättshjälpsnämnd om allmän rättshjälp förutsätter ansö
kan av den rättssökande. Ansökan skall vara skriftlig samt innehålla 
uppgifter om den rättsliga angelägenhet som ansökan avser och, om det 
är möjligt, det värde som saken rör. Avser ansökan en rättslig ange
lägenhet som inte skall prövas eller på annat sätt behandlas i landet, 
skall detta anges. Av ansökan skall vidare framgå om rådgivning läm
nats och om rådgivningsavgiften därvid satts ned eller eftergetts. Vill 
sökanden att biträde skall förordnas för honom, skall han uppge detta i 
ansökan. Kan den rättsliga angelägenheten antas bli prövad enligt små
målslagen eller avser ansökan bodelning med anledning av äktenskaps-
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skillnad eller boskillnad, skall också anges de särskilda skäl som åbe
ropas till stöd för begäran om biträdesförordnande. Därutöver skall i 
ansökan lämnas uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden enligt 
formulär som centralmyndigheten fastställer. När dödsbo är sökande 
skall i stället genom bouppteckning eller på annat sätt tillförlitlig utred· 
ning lämnas om boets ekonomiska ställning. Är dödsbodelägares eko
nomiska villkor av betydelse för prövningen av ansökan, skall ansökan 
innehålla de uppgifter som behövs i detta hänseende. Uppgifterna om 
<le ekonomiska förhållandena skall lämnas på heder och samvete. 

Enligt förarbetena till RHL kan det inte fordras av den som biträder 
en sökande att han skall göra någon närmare undersökning och kontroll 
av riktigheten av de uppgifter som sökanden lämnar om sina ekono
miska förhållanden. Inte heller uppställs något krav på att dessa upp
gifter bestyrks i särskild ordning. Den närmare undersökning och kon
troll som kan vara påkallad förutsätts ske genom rättshjälpsnämndens 

försorg. En rättssökande som medvetet lämnar oriktiga uppgifter kan 
ådraga sig straffansvar för sitt förfarande och rättshjälpsnämnden bör 
enligt förarbetena göra anmälan till åklagare eller polismyndighet, om 
den anser brottslig gärning föreligga. Rättshjälpslagen innehåller vidare 
en regel som innebär att rättshjälpen i allmänhet skall upphöra för den 
som i sin ansökan om allmän rättshjälp uppsåtligen eller av grov oakt· 
samhet lämnat oriktiga uppgifter. 

När ansökan kommit in till rättshjälpsnämnd, skall nämnden pröva 
om sökanden har rätt till allmän rättshjälp, dvs. för fysisk person att 
hans beräknade årsinkomst inte överstiger den gräns som gäller för till
fället. Vidare skall nämnden, i fråga om sökandens person och ärendets 
beskaffenhet, kontrollera att inte sådant förhållande är för handen som 
utesluter att allmän rättshjälp får lämnas. Samtidigt med att allmän 
rättshjälp beviljas skall det maximibelopp som skall gälla för sökandens 
kostnadsbidrag fastställas. 

Efter begäran av sökanden kan rättshjälpsnämnden förordna biträde 
för honom, om han inte kan tillvarata sin rätt själv eller genom någon 
som i tjänsteställning eller annars bistår honom. I ärenden som kan antas 
bli prövade enligt småmålslagen och i ärenden om bodelning med an
ledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad gäller vissa begränsningar 
i rätten att få biträde. Biträde enligt RHL får inte förordnas, när biträde 
enligt 10 kap. 13 § föräldrabalken kan förordnas. 

Meddelar rättshjälpsnämnden beslut om allmän rättshjälp, betalas de 

kostnader som uppkommer efter beslutet av allmänna medel. Även biträ
desersättning som avser tiden mellan ansökan och beslut ersätts av all
männa medel. Detsamma gäller biträdeskostnad som uppkommit före 
ansökningen, om denna gjorts utan oskäligt dröjsmål och kostnaden av
ser ersättning till advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. 

Har allmän rättshjälp ursprungligen lämnats enligt reglerna om all· 

4 Riksdagen 1978179. 1 sam/. Nr 90 
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män rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnlimnden, utgår biträdesersätt
ning även för denna del av uppdraget av allmänna medel. 

Med biträdes uppdrag avses uppdraget i dess helhet, således även den 

del av uppdraget som kan ha omfattats av fämnad rådgivning. 
Till biträde förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller 

annan som är lämplig för uppdraget. Har sökanden själv föreslagit nå

gon som är lämplig, skall denne förordnas, om inte hans anlitande skul

le medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föran

leder annat. Rättshjälpsnämnden får återkalla biträdesförordnande, om 
det föreligger skäl till det. Biträde får inte sätta annan i sitt ställe utan 

rättshjälpsnämndens medgivande. 

Beträffande tillämpningen av allmän rättshjälp kan följande konsta
teras. Antalet ärenden om allmän rättshjälp efter beslut av rättshjälps

nämnd uppgick under budgetåret 1973/74 till 98 051. Enligt en under
sökning som DON låtit utföra av ärenden från 1974 framgår att i 82 % 
av de ärenden där rättshjälp beviljats fastställdes kostnadsbidraget till 

högst 60 kr., vilket då motsvarade lägsta konstnadsbidrag. I 41 % av 

dessa ärenden eftergavs bidraget helt. 
Antalet ärenden om allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd 

kunde för bugetåret 1973 /74 uppskattas till 2 000. 

Antalet ansökningar om allmän rättshjälp har därefter minskat. En

ligt domstolsverkets statistik över ärenden vid rättshjälpsnämnderna var 
antalet ansökningar om allmän rättshjälp år 1975 76 720 och år 1976 

68 992. 

Antalet anmälningar till rättshjälpsnämnd om allmän rättshjälp utan 
beslut av nämnd uppgick under år 1976 till 440. 

I den ovan redovisade enkäten hos ett drygt 80-tal enskilda advokat
byråer har DON också undersökt inställningen till rättshjälpsformen all
män rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd. Enkäten avsåg första 

halvåret 1974. 
Att allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd utnyttjas i så 

liten omfattning förklarades vid enkäten med bl. a. att maximibeloppet 

för klientens kostnadsbidrag regelmässigt var för lågt och att reglerna 

var krångliga. 

Vid de överläggningar som utredningen har haft med företrädare för 

allmänna och enskilda advokatbyråer anfördes bl. a. följande synpunk

ter på institutet allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd. 
Rättshjälpsformen rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd används 

nästan bara i ärenden angående upprättande av äktenskapsförord eller 
testamente. Särskilt bland privatpraktiserande advokater är det inte 

ovanligt att ärendet sköts utanför rättshjälpssystemet, om det redan från 

början är alldeles klart att kostnaderna blir lägre än kostnadsbidraget. 

De flesta advokaterna undviker att ta till rättshjälp utan beslut av rätts
hjälpsnämnd som en mellanfas, om man ser att kostnaderna kommer 
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att överstiga kostnadsbidraget. I tveksamma fall upprättas ansökan om 
rättshjälp med en gång för säkerhets skull. 

Det ansågs att advokater och biträdande jurister på advokatbyrå bor
de få bevilja allmän rättshjälp i skadeståndsmål, hyresmål och ärenden 
enligt lagen om anställningsskydd i sådana fall där den rättssökande inte 
var fackligt organiserad. I nu angivna fall borde alltså advokaten eller 
den biträdande juristen få lägga ned visst arbete på ärendet utan att be
höva koppla in rättshjälpsnämnden. Arbetet borde få pågå t. ex. så 
länge arvodet inte översteg 1/ 10 av basbeloppet. Från vissa håll för
ordades ett högre gränsbelopp. 

I en del fall ansågs det dock fördelaktigt att rättshjälpsnämnden fanns 
för prövning av rättshjälpsfrågan, och det var i sådana där advokat ville 
bli av med en besvärlig klient. I vissa tveksamma fall ansågs det också 
värdefullt, om advokat kunde få rättshjälpsfrågan underställd en myn
dighets prövning. En sådan underställningsmöjlighet borde t. ex. finnas i 
bodelningsärenden. Underställning kunde ske antingen omedelbart eller 
när kostnaderna uppgick till visst belopp. 

En viktig förutsättning för att prövningen av rättshjälpsfrågan skulle 
kunna flyttas över på advokat eller biträdande jurist var enligt de inter
vjuades mening att reglerna för fastställande av rättshjälpsavgift för
enklades. 

3.J .2 Utreclni11gen 

Utredningen anför inledningsvis att det inte torde komma ifråga att 
flytta över samtliga de arbetsuppgifter som nu ligger på rättshjälps
nämnd till annan myndighet. En utgångspunkt för övervägandena bör 
vara att om det visar sig att de funktioner som rättshjälpsnämnd f. n. 
har kan utföras på ett enklare, effektivare och mera rationellt sätt om 
de flyttas över till annan myndighet, så bör en sådan överflyttning kom
ma till stånd. En förutsättning för att några rationaliseringsvinster skall 
uppstå torde i allmänhet vara att myndigheter som åläggs att fullgöra 
vissa funktioner i rättshjälpssystemet har att handlägga ett inte alltför 
obetydligt antal rättshjälpsärendcn. 

Utredningen konstaterar att rättshjälpsformen rättshjälp utan beslut 
av rättshjälpsnämnd inte alls har använts i den utsträckning som man 
räknade med under förarbetena till RHL. Den främsta orsaken till detta 
torde ha varit att rättshjälpsavgifterna i det stora flertalet rättshjälps
ärenden är så låga att de inte räcker till för att täcka kostnaderna. Rätts
hjälpsnämnden måste därför kopplas in och i regel på ett mycket tidigt 

stadium av arbetet på ärendet. 
Inte heller tanken bakom rådgivningsinstitutet har förverkligats i av

sedd omfattning, eftersom den tid som kan avsättas för rådgivning i 
många fall är alltför kort. Även tämligen enkla ärenden hinns ibland 
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inte med inom rådgivningstiden. Som en följd härav upprättas i stället en 
ansökan om rättshjälp. Även om ärendet är av tämligen enkel be
skaffenhet kommer det därmed att orsaka en inte obetydlig belast
ning på rättshjälpssystcmet. En möjlighet att åstadkomma en ändring i 
denna del är enligt utredningens mening att utvidga tillämpningsområ
det för institutet rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd. 

När det gäller förhållandet mellan rådgivning och allmän rättshjälp 
anför utredningen inledningsvis att ett rådgivningsinstitut av i huvud
sak samma karaktär som det nuvarande - kompletterat med möjlighet 
till förlängd rådgivning - bör finnas kvar i rättshjälpssystemet. Genom 
en sådan utvidgning av rådgivningsmöjligheterna anser utredningen att 
en hel del ärenden där det nu blir fråga om allmän rättshjälp bör kun
na handläggas i betydligt enklare och smidigare former. Utredningen 
anser att det många gånger är naturligt att ett rättshjälpsärende inleds 
med rådgivning. Emellertid torde det inte sällan förhålla sig så att advo
katen genast finner att den rättssökandes problem kräver längre tids 
arbete än som kan medges inom ramen för rådgivning eller förlängd 
rådgivning och att alltså allmän rättshjälp blir aktuell. Är ärendet sådant 
att advokaten enligt de regler som nu föreslås är behörig att bevilja all
män rättshjälp bör han få göra detta direkt. Krävs avgörande av rätts
hjälpsnämnden bör advokaten genast för den rättssökandes räkning ge 
in ansökan om allmän rättshjälp till nämnden. Det nu sagda förutsätter 
givetvis att den rättssökande tillhör de kategorier som kan få allmän 
rättshjälp . .Är den rättssökande juridisk person eller fysisk person med 
för hög inkomst får advokaten fråga om han nöjer sig med rådgivning. 
Är det uppenbart att angelägenheten inte kan klaras av inom en timme 
bör ärendet i sådant fall tas utanför rättshjälpssystemet. På samma sätt 
bör advokaten om han efter rådgivningshalvtimmens utgång finner att 
ärendet tar längre tid än en timme få bevilja allmän rättshjälp eller för 
klientens räkning ansöka hos rättshjälpsnämnden om sådan rättshjälp. 

Att både rådgivning och förlängd rådgivning utnyttjas innan ärendet 
går över till allmän rättshjälp bör enligt utredningens mening normalt 
inte förekomma. Förlängd rådgivning bör, som tidigare nämnts, använ
das endast om advokaten räknar med att ärendet skall klaras av inom 
en timme. 

Utredningen påpekar att som det främsta skälet till att prövningen av 
ansökan om rättshjälp borde koncentreras till rättshjälpsnämndcrna har 
åberopats önskemålet om en enhetlig praxis. Detta skäl väger alltjämt 
tungt. Utvecklingen har emellertid visat att en mycket stor del av de 
rättshjälpsärenden som handläggs av rättshjälpsnämnderna är sådana att 
de inte kräver några mera ingående överväganden. Detta är sålunda i 
regel fallet med äktenskapsskillnadsmål och andra familjemål. Dessa 
mål utgör nästan 70 % av rättshjälpsärendena. I dessa ärenden vållar 
det i regel inte några som helst svårigheter att avgöra om rättshjälp 
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skall utgå. Såväl rättsligt intresse som behov av att få rättshjälp före
ligger så gott som alltid och de rättssokandcs ekonomiska situation är i 
regel okomplicerad. 

Vid prövningen av rättshjälpsansökningarna i sådana familjemål som 

nu avses kopplas rättshjälpsnämnden som sådan ytterst sällan in utan 
ansökningarna prövas i de allra flesta fallen av handläggare på nämn
dens kansli. Avslag på rättshjälpsansökan i äktenskapsskillnadsmål är 

ovanligt. I den undersökning som utredningen låtit utföra uppgick av
slagsproeenten i sådana mål till endast 0,1 %. Även i boskillnadsmål, 
undcrhållsmål, vårdnads- och umgängcsrättsmål, mål om faderskap till 

barn samt vissa andra familjemål är frekvensen av avslag på ansökan 
om rättshjälp mycket låg, 1 ,4 %. Upprättandet av särskild rättshjälps
ansökan och hanteringen av ansökan hos rättshjälpsnämnd kan enligt 
utredningens uppfattning många gånger vara ägnad att leda till onödig 

försening och fördyring av ärendets handläggning. En omfördelning av 
myndighetsfunktionema synes därför böra allvarligt övervägas beträf
fande familjemålen. Utredningen anser att avgörandet av om allmän 
rättshjälp skall beviljas i dessa fall med fördel bör kunna läggas på 
advokat även i sådana fall där kostnaderna överstiger rättshjälpsavgif

tcn. Med hänsyn till att kostnaderna sällan uppgår till mera betydande 
belopp i nu avsedda fall, torde någon beloppsgräns inte behöva uppstäl
las. Inte heller synes någon efterföljande myndighetskontroll behövas, 
bortsett från den som kan läggas in i arvodesprövningen. 

Till kategorin familjerättsmål bör enligt utredningens mening till en 
början föras mål om äktenskapsskillnad. Advokat bör även få bevilja 
allmän rättshjälp och slutföra rättshjälpsärendet när detta rör boskill
nad, underhåll, faderskap till barn, vårdnad, umgängesrätt och omyn
dighetsförk.laring eller dess hävande. 

Om det är fråga om bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller 
boskillnad, är rättshjälpsfrågan i regel inte lika klar som i de övriga 
uppräknade ärendetyperna. Visserligen har några särskilda krav för att 
få rättshjälp vid bodelning inte uppställts i lagen. I motiven har emeller
tid - i första hand av ekonomiska skäl - en viss restriktivitet i fråga 
om beviljandet av allmän rättshjälp rekommenderats och denna rekom
mendation har kommit att starkt prägla praxis. I fråga om möjligheten 
att få biträde i bodclningsmål gäller den begränsningen att biträde får 
förordnas endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till makarnas 
förhållanden eller boets beskaffenhet. 

Förutsättningarna för allmän rättshjälp vid bodelning behandlas av 
utredningen i annat sammanhang. Utredningen anser emellertid att rätts
hjälpsfrågan i bodelningsärenden alltid skall prövas av rättshjälpsnämn

den. 
Även vid vissa andra typer av familjerättsliga ärenden än dem som 

räknats upp tidigare ifrågasätter utredningen om inte advokat borde få 
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bevilja allmän rättshjälp och slutföra ärendet utan att behöva under
ställa det myndighets prövning. Här åsyftas adoptionsärenden, namn
ärenden och ärenden om verkställighet av domstols dom eller beslut rö
rande vårdnad m. m. (21 kap. FB). 

I de två förstnämnda kategorierna av ärenden hör det till sällsynt
heterna att allmän rättshjälp beviljas, eftersom den utredning som be
hövs tillhandahålls av myndigheterna självmant. Det torde därför en
ligt utredningens uppfattning inte föreligga något egentligt behov av att 
föra dessa ärenden till den grupp där advokat får i princip obegränsat 
ansvar för rättshjälpsärendet. För dessa ärendetyper torde rådgivnings

institutet vara tillräckligt. 
När det gäller ärenden enligt 21 kap. FB kan förhållandena vara av 

invecklad och känslig natur och ärendena kan dra högre kostnader än 
vanliga familjerättsmål. Emellertid bifalls ansökan om allmän rättshjälp 
så gott som undantagslöst i sådana ärenden. Utredningen anser därför 

att advokat bör ha obegränsad behörighet att bevilja allmän rättshjälp 
också i dessa fall. 

En kategori som ligger äktenskapsmålen nära är de ärenden som 
rör problem i anledning av avtal om sammanlevnad utan äktenskap. I 
dessa fall är rättshjälpsfrågan dock enligt utredningen i regel inte lika 
enkel och självklar som i äktcnskapsmålen. Man kan inte heller påstå 
att ärendena för det mesta kan klaras av förhållandevis snabbt och utan 
högre kostnader. De bör därför enligt utredningen inte hänföras till den 
grupp där advokat har en i princip obegränsad behörighet att bevilja 
allmän rättshjälp. 

Utredningen framhåller att det kan synas som om vissa risker -
främst från kostnadssynpunkt - skulle vara förenade med en sådan 
obegränsad behörighet för advokat att bevilja allmän rättshjälp som ut
redningen föreslår. Det skulle t. ex. kunna hävdas att avsaknaden av 
myndighetskontroll är ägnad att leda till att biträdet överarbetar ett i 
och för sig enkelt ärende för att påverka storleken av det arvode som 
skall utgå i ärendet. Ett sådant förfaringssätt torde emellertid inte vara 
förenligt med god advokatsed. I en mycket stor grupp av de mål som 
det här är fråga om - nämligen målen om äktenskapsskillnad efter 
gemensam ansökan - saknas dessutom reella möjligheter att förfara 
på sådant sätt eftersom arvodet bestäms enligt fastställd taxa. I den 
mån det behövs ytterligare spärr mot missbruk finns alltid möjligheten 

att vid arvodesprövningen ta särskild hänsyn till biträdets handlande. 
I RHL anges en del fall där särskilda förutsättningar gäller för att 

allmän rättshjälp skall beviljas. Sålunda får allmän rättshjälp lämnas 
dödsbo i rättslig angelägenhet, om boet behöver sådant bistånd och det 
med hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållan

den är skäligt. 
Allmän rättshjälp i angelägenhet som ej prövas eller på annat sätt 
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behandlas i landet får lämnas bara om den rättssökandc är bosatt här 
och särskilda skäl föreligger för riittshjälp. Den som är bosatt utom
lands kan få allmän rättshjälp bara om han är svensk medborgare eller 
om särskilda skäl föreligger för rättshjälp. För att näringsidkare skall 
få allmän rättshjälp i angefägenhct som har samband med hans närings
verksamhet krävs att särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hän
syn till hans ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet. 

Begriinsade möjligheter att få biträde gäller, som tidigare nämnts, dels 
vid bodelning och dels i angelägenhet som kan antas bli prövad enligt 
småmålslagen. I sistnämnda fall får biträde förordnas bara om särskilda 
skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller 
sakens beskaffenhet. 

I fall av nu angiven art talar enligt utredningen framför allt önske
målet om en fast och enhetlig praxis för att prövningen av rättshjälps
frågan läggs på så fä händer som möjligt. Utredningen anser därför att 
prövningen av rättshjälpsfrågan i dessa fall bör göras av rättshjälps
nämnden. 

Utredningen ställer vidare frågan om det finns andra ärendetyper där 
önskemålet om enhetlig praxis talar lika starkt för en mera koncentre
rad bedömning av rättshjälpsfrågan eller där andra skäl talar mot att 
prövningen sprids ut på advokater och biträdande jurister på advokat

byrå. 
Utredningen föreslår i annat sammanhang vissa möjligheter att få all

män rättshjälp i massärenden, dvs. ärenden som är talrikt förekom
mande och normalt av enkel beskaffenhet. Prövningen av rättshjälps
frågan bör enligt utredningens uppfattning i dessa fall göras av rätts
hjälpsnämnden. 

Vid den statistiska undersökning som utredningen har låtit utföra 
framkom att avslagsfrekvenscn var förhållandevis hög, 31,7 %, när det 
gällde begäran om allmän rättshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden. Ut
redningen framhåller att det främsta skälet för rättshjälpsnämndernas 
Merhållsamhet i detta hänseende torde vara att den rättssökandes hjälp
behov i dessa fall anses kunna tillgodoses i andra former än genom all
män rättshjälp. Rättshjälpsnämnderna har pekat på den service som 
tillhandahålls av vederbörande myndighet och menat att rättshjälpsbe
hovet därför borde ha kunnat tillgodoses inom ramen för rådgivning. 
Denna restriktivitet har kritiserats främst från advokathåll men även 
myndigheterna själva har framfört den åsikten att det ibland kunde 
vara till nytta inte bara för den enskilde utan även för myndigheten 
om den enskilde vid handläggningen biträddes av en kvalificerad per

son. 
Även utredningen anser att en något liberalare hållning är påkallad 

när det gäller allmän rättshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden. Med för
valtningsrättsliga ärenden menar utredningen därvid sådana ärenden där 
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de rättssökande är eller kan antagas bli part, sökande eller klagande vid 
förvaltningsdomstol eller annan förvaltningsmyndighct. Med hänsyn till 
dessa ärendens mångskiftande karaktär och till den förhållandevis höga 
avslagsfrekvenscn hos rättshjälpsnämnderna finner utredningen det dock 
tveksamt om tiden ännu är mogen att överlämna avgörandet av rätts
hjälpsfrågan till advokat. En sådan åtgärd skulle kunna medföra risk 
för en ej oväsentlig ökning av rättshjälpskostnaderna. Avgörandet bör 
därför åtminstone tills vidare ligga kvar hos rättshjälpsnämnd. Undan
tag i detta hänseende bör göras i fråga om ärenden enligt 21 kap. FB. 

I fråga om andra rättshjälpsärenden än de nyss nämnda anser utred
ningen däremot att det bör övervägas att ge advokat rätt att bevilja 
rättshjälp. Dessa fall intar en ställning mellan de två tidigare beskrivna 
kategorierna. Utredningen uppskattar med ledning av statistiska uppgif
ter storleken av mellangruppen till ca 23 % av rättshjälpsärendena. I 
mellangruppen ingår t. ex. sådana fall där den rättsliga angelägenheten 
avser fordran eller krav, tvist på grund av köp av fast egendom, arvs
rätt, skadestånd och tvist om hyres- eller arrendeförhållande. Även 
ärende om upplösning av samboendeavtal eller andra frågor som har 
samband med sådana avtal kan hänföras till mellangruppen. 

Utredningen diskuterar spörsmålet hur rättshjälpsfrågorna skall han
teras i de fall som kan hänföras till mellangruppen. I dessa fall är in
trcsscprövningen svårare och ärendena ställer sig i regel dyrare än fa
miljerättsmål. Utredningen anser att man främst från kostnadskontrol
lerande synpunkt inte kan undvara en gräns för advokatens eget hand
havande av rättshjälpsfrågan i de fall som är i fråga. Hinner ärendet 
slutföras innan denna gräns nåtts, bör någon myndighetsprövning av 
rättshjälpsfrågan inte ske. Fortsätter ärendet över gränsen måste däremot 
frågan om rättshjälpen skall få fortsätta hänskjutas till myndighet. 

Utredningen påpekar att man inte helt kan bortse från att det kan 
finnas risk för att det förtroende som på detta sätt skulle visas advokat
kåren i enskilda fall kan missbrukas. Utredningen hänvisar emellertid i 
detta hänseende till RHL:s förarbeten, vari uttalades att den auktorisa
tion, som medlemskap i advokatsamfundet innebär, fick anses utgöra en 
tillräcklig garanti för att systemet inte missbrukades. Departements
chefen framhöll också att tyngdpunkten i intresseprövningen alltid -
således även när rättshjälpnämnd beviljar rättshjälp - måste ligga hos 
advokaten. Utredningen anser att även biträdande jurist hos advokat 
vilken står under advokatens tillsyn bör kunna omfattas av samma reg

ler som advokat. 
Vilken myndighet som skall pröva rättshjälpsfrågan i de nyss an

tydda fallen blir beroende av hur ärendet handläggs. Har ärendet, när 
gränsen uppnås, ännu inte anhängiggjorts vid någon myndighet bör frå
gan om fortsatt rättshjälp avgöras av rättshjälpsnämnden, medan all
män domstol och vissa därmed jämställda domstolar bör få göra denna 
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prövning om ärendet handläggs vid sådan domstol, när gränsen nås. 
När det gäller frågan om hur gränsen bör konstrueras är olika alter

nativ tänkbara. Antingen kan man anknyta till basbeloppet så att advo
katen får arbeta på ärendet så länge de totala kostnaderna inte uppgår 
till en viss del av detta belopp. Man kan också tänka sig att vid bedöm
ningen beakta endast biträdets eget arvode och inte övriga kostnader i 
rättshjälpsärendct. Ett annat alternativ är att fastställa ett visst antal 
timmar som advokaten får arbeta på ärendet utan att myndighet be
höver kopplas in. 

Utredningen har stannat för att man bör välja det alternativ som 
innebär att advokaten får bevilja allmän rättshjälp och arbeta ett visst 
antal timmar på ärendet utan att behöva koppla in rättshjälpsnämnd 
eller annan myndighet. En så konstruerad gräns bör vara betydligt enk
lare att tillämpa än andra alternativ och kräver endast att tidkortet och 
övriga handlingar i akten kontrolleras. 

När det gäller att bestämma antalet timmar framhåller utredningen 

att om man sätter antalet för lågt riskerar man att institutet i likhet med 
rättshjälpsformen allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd blir 
så litet utnyttjat att några vinster från rationaliserings- och kostnadssyn
punkt inte är att hämta. Bestämmer man antalet för högt uppkommer 
risk för en ökning av statsverkets kostnader för rättshjälpen som inte 
är önskvärd. Farhågorna för en kostnadsökning bör dock enligt utred
ningen inte överdrivas, eftersom man kan förhindra missbruk på olika 
sätt, t. ex. genom att låta biträdesersättningen påverkas av det sätt på 
vilket biträdet skött ärendet. 

Två huvudalternativ som bör övervägas är enligt utredningens upp
fattning 5 timmar och 10 timmar. Tänkbart är emellertid också att man 
sätter gränsen någonstans mellan dessa båda tal. t. ex. vid en tid mot
svarande en normal arbetsdag. 

Utredningen har med utgångspunkt från viss statistik angående tids
åtgång i rättshjälpsärenden stannat för att föreslå att antalet timmar be
stäms till sex, vilket kan anses motsvara det antal timmar som en advo
kat brukar debitera under en arbetsdag. Sex timmar motsvarar f. n. 
1 290 kr. Den föreslagna ordningen kan, som utredningen påpekar, 
emellertid i visst fall innebära en inskränkning i förhållande till gällande 
möjlighet för advokat att bevilja allmän rättshjälp utan beslut av rätts
hjälpsnämnden. Utredningen avser det fallet att den rättssökandcs preli

minära rättshjälpsavgift är högre än vad som motsvarar sex timmars ar
bete för advokaten. Har den rättssökande en preliminär rättshjälpsav
gift som är högre än 1 290 kr. bör advokaten få bevilja rättshjälp och 
arbeta på ärendet upp till avgiftens nivå. Om avgiften är t. ex. på 2 180 
kr., bör advokaten alltså få arbeta tio timmar på ärendet innan myndig
hetsprövningen sker. 

När gränsen uppnåtts bör som tidigare nämnts frågan huruvida fort-
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satt rättshjälp skall utgå underställas myndighets prövning. Vid denna 
prövning har den prövande myndigheten ett betydligt bättre underlag 
än det som nu föreligger när rättshjälpsnämnden prövar rättshjälpsfrå
gan. eftersom ärendet har pågått en tid. 

Resultatet av denna mellankontroll av rättshjälpsfrågan blir antingen 
att fortsatt allmän rättshjälp skall utgå eller att den allmänna rättshjäl
pen skall upphöra. Beslut av den prövande myndigheten - vare sig det 
är rättshjälpsnämnden eller domstol - att rättshjälpen skall upphöra 
bör givetvis kunna överklagas. Har rättshjälpsnämnd meddelat beslutet 
bör därvid besvär i vanlig ordning föras hos besvärsnämnden. För att 
en såvitt möjligt enhetlig praxis skall åstadkommas anser utredningen 
att besvärsnämnden bör vara besvärsmyndighet även i de fall där mel

lankontrollen sker hos domstol, där målet eller ärendet kan vara an
hängigt. 

Har beslut om upphörande vunnit laga kraft, får rättshjälpsärendet 
avslutas i vanlig ordning genom att biträdet lämnar in kostnadsräkning 
till rättshjälpsn~imnden eller den domstol som har meddelat beslutet. 
Om beslutet innebär att den advokat som beviljat den allmänna rätts
hjälpen uppenbart missbrukat sin behörighet att bevilja allmän rätts
hjälp, bör det kunna beslutas att någon ersättning inte skall utgå. Även 
vårdslöst förfarande från biträdets sida bör k'Unna inverka på ersätt
ningens storlek. Finner den myndighet som gör mellankontrollen att den 
inte kan rikta några amärkningar mot biträdets hanterande av rätts
hjälpsfrågan men att den allmänna rättshjälpen ändå skall upphöra -
t. ex. därför att behov eller rättsligt intresse inte längre föreligger vid 
tiden för mellankontrollen - skall vanliga normer gälla för prövningen 
av biträdesersättningen. 

Utredningen framhåller att det givetvis kan uppkomma situationer 
där advokat inte anser sig kunna bifalla den rättssökandes begäran om 
allmän rättshjälp. Så kan vara fallet både i familjerättsrnål och övriga 
mål och ärenden. Skälet kan vara att advokaten bedömer att den rätts
sökandes ekonomi är för god för att han skall vara berättigad till all
män rättshjälp. Det är också tänkbart att advokaten inte anser att det 
finns behov av allmän rättshjälp eller att rättsligt intresse inte före
ligger. Vidare kan advokaten anse att det inte finns behov av biträde 
men väl av andra förmåner enligt RHL, t. ex. ersättning för resekostna

der eller för utredningskostnader. Ett annat skäl kan vara att advokaten 
inte är behörig att bevilja allmän rättshjälp. 

I fall av nu angiven art bör det enligt utredningens mening finnas 
möjlighet för den rättssökande att få rättshjälpsfrågan hänskjuten till 
rättshjälpnämndens prövning. Det bör inte föreligga någon skyldighet 
för advokaten att självmant hänskjuta rättshjälpsfrågan till nämnden 
utan sådant hänskjutande bör ske bara om den rättssökande begär det. 
Om den rättssökande begär att rättshjälpsfrågan skall hänskjutas till 
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rättshjälpsnämndens prövning, bör advokaten enligt utredningens upp
fattning vara skyldig att vidarebefordra en ansökan oin allmän rätts
hjälp till rättshjälpsnämnden. Man får dock inte bortse ifrån att advo
katen kanske inte vill biträda den rättssökande över huvud taget. Han 

kanske inte alls sysslar med frågor av den art som den rättssökandcs 
problem gäller. I sådana fall bör det givetvis inte föreligga skyldighet 
för advokaten att hänskjuta rättshjälpsfrågan till rättshjälpsnämndcn. 
Det naturliga är i stället att advokaten hänvisar den rättssökande till an
rnm advokat eller rättshjälpsnämndcn. 

En annan situation där frågan om allmän rättshjälp bör prövas av 
rättshjälpsnämnden oavsett målets eller ärendets art uppkommer om den 
rättssökande vänt sig till annan än advokat eller biträdande jurist på all
män eller enskild advokatbyrå för att få rättshjälp. Det bör i likhet med 
vad som gäller enligt RHL inte få ankomma på sådan person att bevilja 
rättshjälp. Liksom f. n. bör det dock inte komma i fråga att ge jurister 
vid advokatbyråer ensamrätt till att vara biträde åt rättshjälpsberättiga
de. Prövningen av om allmän rättshjälp skall beviljas med anan än så
dan person som biträde bör emellertid som nämnts ligga hos rättshjälps

nämnden. 
Frågan huruvida rättshjälp för en person skall beviljas kan ibland 

uppkomma först sedan talan väckts eller målet eller ärendet eljest an
hängiggjorts. Beslut om allmän rättshjälp meddelas i sådana fall f. n. av 
rättshjälpsnämnd. Enligt vad utredningen har inhämtat har det före
kommit att denna ordning lett till att avgörandet av själva sakfrågan 
måste uppskjutas i avbidan på att rättshjälpsfrågan prövats. Detta me
nar utredningen inte vara tillfredsställande. Uppkommer fråga om att 
bevilja allmän rättshjälp först sedan den rättsliga angelägenheten har 
blivit föremål för handläggning vid myndighet, kan det enligt utred
ningens mening inte komma i fråga att låta den advokat som biträder 
den rättssökande avgöra rättshjälpsfrågan även om han i annat fall 
skulle ha varit berättigad till det. Sker handläggningen hos exempelvis 
allmän domstol har utredningen ansett det naturligt att domstolen be
slutar om allmän rättshjälp skall utgå eller inte. Domstolen är ju bäst 
insatt i vad målet eller ärendet rör och torde därför ha de bästa förut
sättningarna att bedöma om behov eller rättsligt intresse av rättshjälp 
föreligger. 

Det nu sagda har enligt utredningens mening giltighet även när hand
läggning pågår hos vissa andra domstolar vilkas verksamhet i tillämp
liga delar regleras av RB, nämligen krigsrätt, arbetsdomstolen och bo
stadsdomstolen. Även på verksamheten hos statens va-nämnd har RB 
tillämpning och denna nämnd bör därför i nu angivet hänseende jäm
ställas med allmän domstol. 

Enligt nuvarande ordning avgör rättshjälpsnämnden även frågor som 
kan uppkomma under ett rättshjälpsärendes handläggning vid domstol 
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eller annan myndighet. Detta gäller t. ex. substitution och byte samt 
entledigande i annat fall av biträde. Likaså prövar rättshjälpsnämnden 
alltid frågan om upphörande av allmän rättshjälp. Även i sådana si
tuationer som nu avses kan det förekomma att ärendet försenas och 
fördyras till följd av den rådande ordningen. Sådana olägenheter kan 
undvikas, om den handläggande myndigheten får avgöra dessa frågor. I 
vart fall allmänna domstolar bör kunna anförtros dessa uppgifter. Ut
redningen ifrågasätter också om inte förvaltningsdomstolar och vissa 
förvaltningsmyndigheter med domstolsliknande funktioner, t. ex. arren
de- och hyresnämndcr och överexckutor, bör kunna anförtros mot
svarande prövning. 

Vissa fall finns där önskemålet om en enhetlig praxis i rättshjälps
hänseende är särskilt starkt. I fråga om dessa fall har utredningen an
sett att prövningen av rättshjälpsfrågan inte bör få göras av advokat 
utan bör ligga på rättshjälpsnämnden. Rättshjälpsfrågan i fall av denna 
karaktär bör prövas av rättshjälpsnämnd även om frågan uppkommer 
först efter det att målet eller ärendet anhängiggjorts hos allmän dom
stol. Undantag härifrån bör dock göras i fråga om småmål, där det sy
nes mest praktiskt att domstolen avgör rättshjälpsfrågan. 

Fråga om allmän rättshjälp kan uppkomma även i mål eller ärende 
som handläggs vid förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighct. I 
sådana fall bör enligt utredningens uppfattning advokat inte få bevilja 
rättshjälp om det inte är fråga om mål eller ärende enligt 21 kap. FB. 
Utredningen anser vidare - främst med hänsyn till önskemålet om en 
fast praxis i fråga om rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål och ärenden 
- att prövningen av rättshjälpsfrågan bör ske hos rättshjälpsnämnd i 
samtliga fall där rättshjälpsfrågan uppkommer efter det att mål eller 
ärende anhängiggjorts hos förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndig
het. I fråga om förvaltningsmyndigheter gäller dessutom att rättshjälps
ärendcn är sällsynta hos många sådana myndigheter. I vissa fall saknar 
förvaltningsmyndigheterna juristinslag och deras förutsättningar att ta 
ställning till rättshjälpsfrågor kan även i övrigt vara sämre än rätts
hjälpsnämndens. 

När det gäller förfarandet när advokat beviljar allmän rättshjälp syf
tar införandet av en möjlighet för advokat att bevilja allmän rättshjälp i 
familjerättsmål samt vissa andra mål och ärenden intill en viss gräns 
till att åstadkomma en smidig och snabb handläggning av flertalet rätts
hjälpsärenden. Förfarandet vid beviljandet av allmän rättshjälp bör där
för enligt utredningen göras så enkelt som möjligt. Det första advokaten 
får att ta ställning till är om den rättssökandes ekonomiska situation är 
sådan att han över huvud taget kan få allmän rättshjälp, dvs. om hans 
beräknade årsinkomst ej överstiger åtta basbelopp. Nästa kontroll som 
advokaten får göra är om han är behörig att själv bevilja allmän rätts
hjälp. Är han det och anser han att allmän rättshjälp bör utgå, bör han 
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utfärda bevis härom och lämna till den rättssökande. Samtidigt med att 
allmän rättshjälp beviljas får advokaten bestämma den preliminära rätts
hjälpsavgift som den rättssökande skall betala. 

På det bevis som utfärdas bör vissa uppgifter om den rättssökandcs 
ekonomi anges. Vidare bör anges vad rättshjälpen avser, dvs. vilken 
rättslig angelägenhet som rättshjälpen beviljats för. Advokaten bör där
vid sträva efter att klart och avgränsat ange den rättsliga angelägenheten. 

Om ärendet breder ut sig utöver den rättsliga angelägenhet för vilken 
rättshjälp beviljats eller om ärende kan delas upp så att en del blir 
föremål för handläggning vid myndighet och en del tas utan att myndig
het behöver kopplas in, kan det bli fråga om att bevilja ny rättshjälp. 

I de fall där advokat beviljar allmän rättshjälp ligger det i sakens na
tur att han också skall biträda den rättssökande. Något särskilt beslut 
härom är alltså inte nödvändigt. Det nu sagda gäller även om den rätts
liga angelägenheten senare anhängiggörs vid t. ex. domstol. Om det 
däremot är rättshjälpsnämnd eller domstol som beviljat rättshjälpen, 
måste nämnden eller domstolen vid behov också förordna offentligt bi
träde åt den rättssökande. 

När det gäller fördelningen av beslutsfunktionerna mellan å ena sidan 
rättshjälpsnämnd och å andra sidan handläggande domstol eller annan 
handläggande myndighet har utredningens ordförade samt en expert 
varit skiljaktig. Enligt de skiljaktigas mening bör olika beslut inom 
rättshjälpssystemet i princip anförtros den myndighet som handlägger 
det mål eller ärende i vilket den rättssökande önskar eller har rättshjälp. 
Regeln bör dock endast gälla statliga myndigheter. 

3.2 Rättshjälpsavgifter 

3.2.1 Nuvarande ordning 

I RHL föreskrivs att den rättssökande skall bidra till kostnaderna för 
allmän rättshjälp på i lagen närmare angivet sätt. För att den rättssö
kande skall kunna avgöra på förhand vilket belopp han får betala i bi
drag har kostnadsbidragssystemet konstruerats som ett system med 

maximibelopp. Därigenom får den rättssökande veta vilket kostnads
bidrag han högst får betala. Maximibeloppets storlek motsvarar den 
rättssökandes bctalningsförmåga. överstiger rättshjälpskostnaderna maxi· 
mibeloppet svarar staten för dessa överskjutande kostnder. Är å andra 
sidan rättshjälpskostnaderna lägre än maximibeloppet, motsvarar kost
nadsbidraget dessa kostnader. Kostnadsbidragssystemet är tillämpligt 
både vid allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden och vid 
allmän rättshjälp efter sådant beslut. Vid den förstnämnda formen an
kommer det på biträdet att beräkna maximibeloppet för kostnadsbidra-
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get. För rättshjälpsnämndens del gäller att nämnden vid bifall till an
sökan om allmän rättshjälp skall fastställa det maximibelopp som skall 
gälla för sökanden. 

Rättssökandc i den ekonomiskt bäst ställda gruppen, dvs. personer 
med en beräknad årsinkomst som överstiger åtta gånger basbeloppet för 
oktober året innan allmän rättshjälp begärs, är uteslutna från möjlig
heten att få allmän rättshjälp. 

En rättssökande anses tillhöra den ekonomiskt sämst ställda gruppen 
om hans beräknade årsinkomst inte överstiger ett gränsbelopp som mot
svarar tre gånger basbeloppet för oktober året innan allmän rättshjälp 
begärs. För år 1978 kommer följaktligen gränsen att gå vid en årsin
komst av 35 400(3>~11 800). 

En rättssökande som enligt det nu sagda - och sedan i förekomman
de fall bestämmelserna om schablontillägg och om förmögenhetsinne
hav, skuldsättning m. m. beaktats - tillhör den ekonomiskt sämst ställ
da gruppen skall som kostnadsbidrag betala ett belopp som motsvarar 
1 /125 (0,8 % ) av basbeloppet, jämnat till närmast lägre tiotal kronor. 

Kostnadsbidraget för den ekonomiskt sämst ställda gruppen har ut
formats som en grundavgift, som är lika stor för alla dem som tillhör 
denna kategori. Det är emellertid klart att vissa rättssökande inom den
na kategori inte bar förmåga att lämna något bidrag till kostnaderna 

eller i vart fall inte förmåga att betala mer än helt obetydliga belopp. För 
dessa kan bidraget sättas ned eller efterges, om särskilda skäl föreligger. 
Enligt förarbetena bör denna bestämmelse vid tillämpningen ge utrym
me för en relativt vidsträckt handlingsfrihet. Domstolsverket har i an
visningar angett vissa riktlinjer för tillämpningen. 

Till mellangrupperna hänförs de vilkas beräknade årsinkomst över
stiger tre men inte åtta basbelopp. För dessa personer bar kostnadsbi
dragssystemet utformats så att maximibeloppet utgör viss kvotdel av 
skillnaden mellan den rättssökandes beräknade årsinkomst och gränsen 
mot den ekonomiskt sämst ställda gruppen. Systemet bar emellertid 
gjorts progressivt genom att olika k-votdelar har använts för olika in
komstskikt. Maximibeloppen utgör sålunda en tjugondedel av den del av 

den rättssökandes inkomst som överstiger tre men inte fem gånger bas
beloppet, en femtondedel av den del av inkomsten som överstiger fem 
men inte sex gånger basbeloppet, en tiondedel av den del av inkomsten 

som överstiger sex men inte sju gånger basbeloppet och hälften av den 
inkomst som överstiger sju men inte åtta gånger basbeloppet. 

Vid tillämpning av de nu återgivna bestämmelserna jämnas maximi
beloppet till närmast lägre tiotal kronor. Det lägsta kostnadsbidrag som 
skall betalas utgör dock l I 125 av basbeloppet, jämnad till närmast lägre 
tiotal kronor, dvs. för år 1978 90 kr. 

De maximibelopp som gäller när allmän rättshjälp begärs under ett 
visst år framgår av en särskild tabell, som bifogats de föreskrifter som 
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domstolsverket utfärdat för rättshjälpsnämndcrna. Domstolsvcrkct ger 

varje år ut nya tabeller. 

I RHL finns bestämmelser om maximibelopp för dödsbo. Maximi
beloppet utgör ett med hänsyn till boets behållning och delägarnas eko

nomiska förhållanden skäligt belopp. DON upprättade på sin tid en 

schablon för skälighctsbcdömningen. Denna schablon var avsedd att 

tjäna som vägledning för rättshjälpsnämnderna och skulle inte vara bin

dande. 

Underg:lr inkomst eller sådant förhållande som skall beaktas när 

kostnadsbidraget skall bestämmas väsentlig förändring innan rättshjälps

ärendet avslutats, skall maximibeloppet jämkas efter vad som är skäligt, 

dock inte under vad som redan har betalats i kostnadsbidrag. 

Har biträde förordnats, skall den rättssökande betala kostnadsbidragct 

till biträdet intill maximibeloppet. Har maximibeloppet senare höjts 

skall det bidrag som kan föranledas av höjningen betalas till rättshjälps

nämndcn. 

Den statistiska undersökning som utredningen låtit utföra har även 

avsett att ge en bild av ärendenas fördelning med avseende på sökan

denas kostnadsbidrag. Kostnadsbidraget hade eftergetts helt i 38 % av 

ärendena, nedsatts till hälften i 5 % av ärendena och utgått med grund

beloppet i 36 % av ärendena. Endast i 21 % av ärendena hade alltså 

högre belopp än grundavgiften uttagits. 

3.2.2 Utredningen 

Utredningen anser att förenklingar bör kunna åstadkommas både när 

det gäller att beräkna det belopp som den rättssökande skall betala i 
avgift för rättshjälpen och när det gäller att bestämma underlaget för 

beräkning av detta belopp. Det nuvarande systemet för att beräkna 
rättshjälpsavgiften har framför allt kritiserats för att det är alltför de

taljerat. Grundtankcn att rättshjälpsavgiftcns storlek skall motsvara den 

rättssökandes betalningsförmåga bör enligt utredningens mening kunna 

förverkligas i ett betydligt mindre detaljerat system. 

Även i ett förenklat avgiftssystem bör rättslzjälpsavgiften för de eko

nomiskt sämst ställda utformas som en grundavgift som är lika stor för 

alla som hör till denna kategori. Till de ekonomiskt sämst ställda räk

nar också utredningen dem vars beräknade årsinkomst ej överstiger ett 

gränsbelopp som motsvarar tre gånger basbeloppet för oktober året in

nan allmän rättshjälp begärs. Utredningen återkommer till frågan om 

inkomstbegreppet vid beräkning av årsinkomsten. 
Utredningen anser att grundavgiften liksom f. n. bör överensstämma 

med rådgivningsavgiften. Detta innebär att den bör utgå med 1 % av 

basbeloppet. Grundavgiften bör kunna nedsättas eller efterges om sär-
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skilda skäl föreligger till det. När det gäller i vilka fall eftergift och 
nedsättning av grundavgiftcn skall kunna ske hänvisar utredningen till 
vad som anförs om nedsättning och eftergift av avgiften för vanlig råd
givning. 

Det är främst i fråga om mellangruppen - till vilken utredningen 
räknar dem vars beräknade årsinkomst ligger mellan tre basbelopp och 
högsta tillåtna åtta basbelopp - som ett enklare system att beräkna 
rättshjälpsavgiften bör åstadkommas. Ett särskilt skäl att ändra det nu 

rådande systemet är osäkerheten i beräkningsunderlaget, dvs. den rätts
sökandes ekonomiska förhållanden. För att uppnå en godtagbar pro
gressivitet mellan olika inkomstskikt bör det enligt utredningens mening 
räcka om de olika stegen i avgiftsskalan anknyts till tusentals kronor av 
den beräknade årsinkomsten i stället för som nu till hundratal. Detta 
skulle innebära att man tar bort nio av tio steg i den tabell som dom
stolsverket utfärdar. 

Rättshjälpsavgiften bör alltså öka för varje tusental kronor som den 
beräknade årsinkomsten passerar. När det gäller att bestämma storle
ken av denna ökning kan man lämpligen anknyta till basbeloppet. För 
inkomster upp till och med tre basbelopp skulle som förut nämnts en 
grundavgift på 1 % av basbeloppet utgå. Är inkomsten högre ökas alltså 
grundavgiften med viss procent av basbeloppet för varje tusental kronor 

som inkomsten passerar. En lämplig progressivitet erhålls enligt utred
ningens mening om avgiften ökas med 0,5 % för varje tusental kronor 
av inkomsten till och med fem gånger basbeloppet och därefter med 
1 % av basbeloppet för varje tusental kronor av inkomsten till och med 
sex gånger basbeloppet, med 2 % av basbeloppet för varje tusental kro
nor av inkomsten till och med sju gånger basbeloppet och med 4 % 

av basbeloppet för varje tusental kronor av inkomsten till och med åtta 
gånger basbeloppet. När avgiften bestäms bör de belopp som motsvarar 
visst antal basbelopp jämnas till närmast lägre tusental kronor. Vidare 
bör den avgift som man sålunda kommer fram till jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor. 

Om man utgår från det basbelopp om 10 400 som gällde för oktober 
1976 skulle för 1977 grundavgift utgå för inkomster upp till 31 200 kr. 

jämkat nedåt till 31 000. Mellanskiktet omfattar inkomster från och med 

32 000 till och med 83 000. 
Även om den rättssökandes ekonomi medger att viss rättshjälpsavgift 

tas ut, bör liksom f. n. gälla att rättshjälpsavgiften inte får överstiga 
rättshjälpskostnaderna i den rättsliga angelägenhet som avses. 

När det gäller att beräkna den rättssökandes ekonomiska f örhållande11 

utfärdar som förut nämnts domstolsverket varje år särskilda föreskrif
ter. Utredningen anser att denna ordning bör gälla även i fortsättningen. 
Det kan dock ifrågasättas om det inte går att f~renkla nuvarande före
skrifter om det inkomstbegrepp som skall ligga till grund för avgöran-
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det huruvida allmän rättshjälp över huvud taget skall utgå och vilken 
rättshjälpsavgift som skall tas ut av den rättssökande. Likaså bör blan
ketterna för ansökan om allmän rättshjälp kunna göras enklare. 

Som exempel på vilka möjligheter som är tänkbara när det gäller att 
kontrollera en rådgivningssökandes uppgifter om sina ekonomiska för
hållanden har nämnts det senaste försäkringsbeskedet, där såväl sjuk
penninggrundande inkomst som den sjukpenning som i förekommande 
fall skall utgå anges. 

Enligt utredningens mening bör det övervägas om det inte räcker med 
uppgifterna i det senaste försäkringsbeskedet när det gäller att beräkna 
den rättssökandes årsinkomst. För de fall där den rättssökande inte har 
försäkringsbeskcdct tillgängligt eller gör gällande att uppgifterna i det är 
felaktiga bör det öppnas möjlighet för advokat som är behörig att be
vilja rättshjälp att inhämta upplysningar hos försäkringskassan eller av
vika från beskedet. 

Om uppgiften i försäkringsbeskedct inte alls stämmer på grund av att 
den rättssökande kort före ansökningen om rättshjälp bytt anställning el
ler förlorat sin anställning eller saknar sjukpenninggrundande inkomst 
ligger det naturligtvis också i den rättssökandes intresse att lämna kom
pletterande upplysning om sina ekonomiska förhållanden. 

Försäkringsbeskcdet lämnar endast uppgift om inkomst av anställ
ning och av egen verksamhet. Däremot sägs där ingenting om inkomst 
av kapital eller förekomsten av förmögenhet. Inte heller lämnas någon 
uppgift om försörjningsbörda eller skuldsättning. I dessa hänseenden 
krävs alltså kompletterande upplysningar från den rättssökande. Utred
ningen anser att en förenkling av de föreskrifter som nu tillämpas i frå
ga om inkomst av kapital samt i fråga om försörjningsbörda, förmögen

hetsinnehav och skuldsättning bör eftersträvas. Regeln om vilken hän
syn som skall tas till försörjningsbörda bör t. ex. utan ändring i sak ut
formas så att man vid beräkning av rättshjälpsavgiften minskar års
inkomsten med ett halvt basbelopp för var och en av dem som den 
rättssökandc försörjer. 

Vissa svårigheter har ansetts föreligga när det gäller att beräkna rätts
hjälpsavgift för dödsbo. Några officiella föreskrifter eller tabeller som 
vägledning för beräkning av avgiften i sådana fall föreligger inte. Ut
redningen anser att domstolsverket bör få utfärda sådana föreskrifter. 

När det gäller förfarandet vid fastställandet av rättshjälpsavgift bör 
enligt utredningen liksom f. n. preliminär rättshjälpsavgift fastställas i 
samband med att allmän rättshjälp beviljas. 

Utredningen har tidigare betonat vikten av att den rättsliga angelä
genheten anges klart och avgränsat, när allmän rättshjiilp beviljas. Detta 
gäller såväl när advokat beviljar rättshjälp som när beslutet fattas av 
rättshjälpsnämnd eller annan myndighet. Visar det sig sedan att den 
rättssökandes problem är av vidare omfattning än som antogs när all-

5 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr 90 
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män rättshjälp beviljades får nytt beslut om allmän rättshjälp meddelas. 
Om den rättsliga angelägenhet som det nya beslutet avser har nära 
samband med den som avsågs med det första beslutet bör emellertid en
ligt utredningens uppfattning möjlighet finnas att bestämma att den er
lagda rättshjälpsavgiftcn skall avse även det nya rättshjälpsärendet och 
att någon ny rättshjälpsavgift alltså inte skall tas ut av den rättssökande. 

Om den rättssökande inte låter sig nöja med advokatens beräkning av 
rättshjälpsavgiftens storlek, bör han ha möjlighet att få frågan härom 

hänskjuten till rättshjälpsnämndcns prövning. Detsamma bör gälla om 
den rättssökande är missnöjd med beslut som advokat meddelar i fråga 
om tillgodoräknande av tidigare erlagd avgift. Beslut av rättshjälps
nämnden eller av domstol bör kunna överklagas till besvärsnämnden. 

4 Rådgivning 

4.1 Nu\•arande ordning 

Med rådgivning förstås enligt RHL kortare rådgivning och därmed 
jämförlig åtgärd i rättslig angelägenhet. I princip lämnas rådgivning i 

alla slags rättsliga angefägenhcter. Undantagna är emellertid angelägen
het som avser upprättande av självdeklaration och angelägenheter i vis

sa ärenden som är talrikt förekommande och normalt av enkel beskaf
fenhet. Till de senare hör ärende om förrättande av bouppteckning en
ligt 20 kap. ärvdabalken, inskrivningsärende enligt jordabalken, register
ärende enligt sjölagen (1891: 35 s. 1), båtregisterärende enligt båtregis
treringslagen (1975: 604), fastighetsdeklaration samt mål eller ärende an
gående fastighetstaxering. 

Rådgivning enligt RHL kan lämnas åt alla oavsett om annan rätts
hjälpsform står öppen. Rådgivning kan också meddelas alla fysiska och 
juridiska personer oberoende av deras inkomst och förmögcnhetsförhål
Janden. 

Rådgivning sker mot en indexreglerad avgift. Avgiften motsvarar en 
etthundratjugofemtedel av basbeloppet för oktober månad året innan 
rådgivningen lämnas, jämnad till närmast lägre tiotal kr. Under år 1978 
är avgiften 90 kr. Avgiften är lika stor som grundavgiften vid allmän 
rättshjälp. Liksom grundavgiften kan rådgivningsavgiften sättas ned eller 
efterges, om särskilda skäl föreligger. Uppkommer fråga om nedsättning 
eller eftergift av rådgivningsavgift, torde undersökningen av den rätts
sökandes förhållanden göras mycI;ct enkel. Domstolsvcrket har medde
lat anvisningar för tillämpning av bestämmelsen om nedsättning och 
eftergift av rådgivningsavgift. 

Rådgivning meddelas av advokat utan beslut av rättshjälpsnämnd. 
Advokaten bestämmer om rådgivningsavgiften skall sättas ned eller ef-. 
terges. Rättshjälpsnämnden skall årligen före den 1 februari av advokat-
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byrån underrättas om det antal rådgivningar som under föregående år 

har meddelats vid byrån. Rådgivningsavgiften utgör hela ersättningen 

till den som lämnar rådgivning. Normalt erhåller advokaten sin er
sättning genom att han uppbär avgiften av sökanden. Har avgiften satts 

ned eller eftergetts får advokaten hos rättshjälpsnlimnden göra fram

ställning om ersättning av allmänna medel. Sådan framställning skall 

dock göras bara när rättshjälpsärendet har slutförts med rådgivningen. 

Har rådgivningen följts av allmän rättshjälp efter beslut av rättshjälps

nämnden, äger advokaten hos domstolen eller rättshjälpsnämnden seder

mera erhålla ersättning av allmänna medel för hela uppdraget, således 

även den del som omfattas av rådgivningen. Lämnas efter rådgivning 

allmän rättshjälp, skall kostnaden för rådgivningen anses som en kost

nad för den allmänna rättshjälpen. Den sökande får härvid räkna sig 

erlagd rådgivningsavgift till godo såsom betalning på kostnadsbidrag. 

Under budgetåret 1976/77 uppgick antalet rådgivningar till omkring 

28 500. Härav föll 20 500 på de allmänna advokatbyråerna. Av de sta

tistikuppgifter som lämnats av rättshjälpsnämndcrna framgår att anta· 

let rådgivningar under 1975 uppgick till 29 015, under 1976 till 27 741 

och under 1977 till 29 992. Avgiften hade under 1976 nedsatts eller 

eftergetts i 16 232 fall eller 58,5 % av samtliga fall. 

4.2 Tidigare reformförslag m. m. 

I DON:s ovan nämnda promemoria framhölls att rådgivningstidens 

längd blir beroende av den ersättning som utgår i ärendet. Enligt DON:s 

beräkningar medgav rådgivningsavgiften högst en genomsnittlig rådgiv

ningstid om 20 minuter. Gjorda undersökningar tydde emellertid på att 

ett rådgivningsärende i genomsnitt tog omkring 30 minuter. Det kunde 
därför antas att ersättningen för en rådgivning inte täckte kostnaden. 

Det upplystes i promemorian att man från advokathåll hade framhållit 

att tiden för en rådgivning vanligen inte medgav någon åtgärd såsom att 

upprätta en handling eller liknande. Enligt DON:s mening kunde detta 

leda till att man även i många enkla ärenden sökte allmän rättshjälp. 

Det konstaterades att det skulle vara en fördel om vissa enkla ärenden 
om allmän rättshjälp kunde handläggas såsom rådgivningsärcnden. Må

let borde därvid i första hand vara att den genomsnittliga tiden för en 

rådgivning anpassades så att flertalet enklare juridiska förfrågningar och 
vissa därmed jämförliga åtgärder rymdes inom rådgivningens ram. En

ligt promemorian borde vidare undersökas om rådgivningsinstitutet kun

de utvidgas på sådant sätt att antalet ärenden vid rättshjälpsnämnderna 

kunde minskas. 
Rådgivningsinstitutets förhållande till andra rättshjälpsformer, främst 

till allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnden, ansågs i prome

morian vara av stor vikt när en utvidgning övervägdes. Enligt DON :s 
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uppfattning måste en utvidgning av rådgivningstiden till 30 minuter an
ses utgöra ett minimum. Om flertalet enklare förfrågningar i rättsliga 
angelägenheter skulle kunna rymmas inom ramen för rådgivningsinsti
tutet torde det fordras att den ersättningsgilla tiden ökades till 35-40 
minuter. Inom en sådan tidrymd torde även vissa enklare handlingar 
kunna upprättas. Om basbeloppsanknytningcn såvitt gäller ersättningen 
vid rådgivning behölls skulle i sådant fall ersättningen under år 1975 
utgöra 100 eller 120 kr. vilka belopp utgjorde en åttiondedel resp. en 
sjuttiondedel av basbeloppet för oktober månad föregående år, jämnad 
till närmast lägre tiotal kr. 

Olägenheterna med rådgivningsinstitutet borde enligt DON:s mening 
till en viss del kunna övervinnas genom att rådgivningsavgiften och er
sättningen för en rådgivning höjdes till förslagsvis 100 eller 120 kr. Möj
ligheterna till nedsättning och eftergift borde utnyttjas så att den kategori 
som fått avgiften nedsatt eller eftergiven inte behövde erlägga någon av
gift eller i vart fall inte större avgift. DON ifrågasatte emellertid om inte 
en avgift om 100 eller 120 kr. var för hög. Rådgivningsinstitutet skulle 
vid en sådan avgift förlora en del av sitt reklamvärde. Ett av syftena 
med institutet var att om möjligt undanröja allmänhetens obenägenhet 
att anlita kvalificerad juridisk hjälp. En höjd rådgivningsavgift kunde 
motverka detta syfte. De ingrepp i kostnadsbidragssysternet, som kräv
des om man önskade behålla sambandet mellan rådgivning och allmän 
rättshjälp, var ytterligare ett skäl mot en ändring. Skulle man subven
tionera en höjd rådgivningsersättning och behålla den dåvarande avgif
ten på 60 kr. krävdes speciella regler med hänsyn till uppkommande 
tröskeleffekter. Därigenom skulle de enkla reglerna för rådgivning kom
pliceras. 

4.3 Utredningen 

Utredningen konstaterar inledningsvis att grundtanken bakom insti
tutet är att vem som helst skall kunna vända sig till advokat och få 
hjälp i nästan vilken rättslig angelägenhet som helst, som inte är av 
mera invecklad beskaffenhet. Avgiften för rådgivningen har bestämts så 
att den skall vara överkomlig men samtidigt utgöra en viss spärr mot 
missbruk av möjligheten att få rådgivning. Rådgivningen har emellertid 
inte fått den användning som man räknade med under förarbetena till 
RHL. Rådgivning begärs sålunda bara i omkring 25 000 fall mot beräk
nade 45 000 per år. Den främsta anledningen till att rådgivning inte fått 
avsedd användning torde enligt utredningen vara den korta rådgivnings
tiden. Flertalet juridiska förfrågningar och därmed jämförliga åtgärder 
hinner inte slutföras inom rådgivningstiden. Detta kan leda till att den 
rättssökande inte får den åsyftade rättshjälpen. Det kan också leda till 
att den advokat som meddelar rådgivningen åsamkas ekonomisk förlust 
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i sin verksamhet. Detta beror på att rådgivningsti<len inte sällan sträcks 
ut till omkring en halvtimme och att advokaten därvid inte får ersätt
ning för den överstigande tiden. Detta drabbar i första hand de allmän
na advokatbyråerna, vilka svarar för två tredjedelar av alla rådgivningar 
enligt RHL. Men det minskar naturligtvis även de enskilda byråernas 
benägenhet att meddela sådan rådgivning och därigenom allmänhetens 
möjligheter att få hjälp. Den begränsade rådgivningstiden leder natur
ligtvis också till att allmän rättshjälp nu begärs hos rättshjälpsnämnden 
i en hel del ärenden som är av sådan beskaffenhet att de borde kunna 
slutföras inom förhållandevis kort tid. 

Utredningen tar vidare upp frågan om man över huvud taget skall ha 
kvar en möjlighet att få rådgivning inom rättshjälpssystemet. Vissa möj
ligheter finns för allmänheten att erhålla råd och upplysningar genom 
andra kvalificerade organ än advokater. Domstolar och andra statliga 
myndigheter har i viss utsträckning skyldighet att gå allmänheten till
handa med upplysningar som rör myndighetens ansvarsområde. Vissa 
statliga myndigheter är särskilt inriktade på att hjälpa allmänheten med 
olika ärenden. Dit hör konsumentverket. A.ven landsting och kommuner 
bistår allmänheten med kostnadsfri rådgivning i olika angelägenheter. 
Vid sidan härav finns viss serviceverksamhet vid affärsbanker och spar
banker. Bankerna hjälper till med familjejuridik såsom äktenskapsför
ord och bouppteckningar, affärsjuridik såsom köpekontrakt och bolags
bildningar samt skatteärenden. Begravningsföreningar och begravnings
entreprenörer Jämnar hjälp med bl. a. bouppteckningar och arvskiften. 

Utredningen ställer frågan om dessa möjligheter till råd och annan 
hjälp är tillräckliga för att tillgodose det behov av att få juridiskt biträde 
som otvivelaktigt föreligger i dagens komplicerade samhälle. Vid be
dömningen härav bör enligt utredningens mening beaktas att det ofta är 
svårt för den rättssökande att veta vilken myndighet eller inrättning som 
hans aktuella problem kan sortera under. Innan han vet det kan han 
givetvis inte utnyttja den service som myndigheten eller inrättningen 
Jämnar i förekommande fall. Även om den rättssökande vet vilken myn
dighet som kan komma att få ta ställning till hans problem eller som i 
övrigt sysslar med sådana frågor som har samband med detta är det 
inte säkert att han vill vända sig till myndigheten för rådfrågning. Det 
främsta skälet till en sådan inställning - som inte torde vara ovanlig -
är att den rättssökande har svårt att betrakta den myndighet som skall 
ta ställning till exempelvis en begäran från en rättssökande på annat 

sätt än som motpart. 
Mot bakgrund av det anförda anser utredningen att det alltjämt finns 

ett klart behov hos allmänheten av att kunna vända sig till en advokat 
och få råd eller annan hjälp i enklare rättsliga angelägenheter. Ett råd
givningsinstitut bör därför enligt utredningens åsikt finnas kvar i rätts

hjälpssystemet. 
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Utredningen konstaterar att missnöjet med rådgivningsinstitutet främst 
avsett den korta rådgivningstiden och att det därför bör undersökas hur 
en förlängning kan åstadkommas och hur detta i så fall kommer att in
verka ptl storleken av rådgivningsavgiften och ersättningen till rådgiva
ren. Utredningen finner att en stor del av de frågor, där rådgivning be
gärs, bör klaras av om rådgivningstiden förlängs till en halvtimme. En 
halvtimmes arbete motsvarar med den timkostnadsnorm som gällde 
1977 för tvistemål och ärenden ungefär 107 kr. Om rådgivningsavgiften 
med utgångspunkt härifrån fastställs till ett belopp om ca 100 kr., upp
kommer emellertid frågan om en sådan avgift är acceptabel. Även om 
det liksom f. n. bör finnas möjligheter till nedsättning och eftergift av 
rådgivningsavgiften för de ekonomiskt sämst ställda, kan det göras gäl
lande att avgiften får en alltför återhållande effekt och därmed kan be
faras ]eda till att många som verkligen behöver rådgivning aldrig kom
mer i åtnjutande av förmånen. Utredningen säger sig vara medveten om 
risken för att en höjning av rådgivningsavgiften till 100 kr. kan få vissa 
negativa effekter. Följande argument talar emellertid enligt utredningens 
mening för att en sådan böjning ändå genomförs. 

Rådgivningstiden förlängs. Detta ger ökade möjligheter att ge kvali
ficerade råd. Antalet ärenden som kan klaras av inom den tid som den 
nuvarande avgiften medger är mycket litet. Höjningen utgör - räknat 
med aktuellt basbelopp - bara 20 kr. Avgiften kan nedsättas eller cfter
ges. Denna möjlighet utnyttjas redan nu i ca 60 % av ärendena. I de 
allra flesta fall eftcrges avgiften helt. Om rådgivningstiden förlängs men 
avgiften behålls eller sätts lägre än f. n. innebär det en subvention även i 
de ärenden i vilka den sökande har råd att betala full avgift. Det är 
bättre att sätta avgiften högre och befria dem som har dålig ekonomi 
än att sätta avgiften lågt och därmed subventionera dem som har god 
ekonomi. 

Utredningens slutsats blir att avgiften bör bestämmas så att den i 
princip motsvarar vad en advokat är berättigad till för en halvtimmes 
arbete enligt timkostnadsnormen. Avgiften bör sättas i relation till bas
beloppet. Den kan då lämpligen bestämmas till 1 % av basbeloppet 
jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Rådgivningen bör enligt utred
ningens uppfattning liksom f. n. stå öppen för alla fysiska personer, oav
sett inkomstläget, och för alla juridiska personer. 

Utredningen tar även upp behovet av möjligheter till rådgivning un
der längre tid än en halvtimme. Vid överläggningar som utredningen 
haft med företrädare för allmänna och enskilda advokatbyråer har 
framkommit att det i ganska avsevärd utsträckning förekommer ären
den som inte är av mera invecklad beskaffenhet men som ändå kräver 
mera än en halvtimmes arbete för advokaten. För en stor del av dessa 
ärenden är emellertid en timmes arbete tillräckligt. Det kan röra sig om 
ärenden där det krävs att ansökan eller annan handling av enklare be-
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skaffenhet upprättas. Det kan också hända att advokaten behöver ringa 
ett antal telefonsamtal till olika myndigheter eller andra iiirättningar 
eller på annat sätt inhämta upplysningar för klientens räkning. I andra 
fall kan de handlingar som den rättssökande fört med sig till advokaten 
vara så omfattande och invecklade att det krävs mera än en halvtimme 
att gå igenom dem. Gemensamt tör de situationer som har beskrivits nu 
är att det inte sällan räcker med en timmes arbete för att klara av hela 
ärendet. F. n. måste i dessa fall ansökan om allmän rättshjälp göras till 
rättshjälpsnämnden och hela rättshjälpsmaskineriet kopplas in med på
följd att ärendet för det mesta tar längre tid än en timme. 

Utredningen anser att det finns skäl att undersöka hur en mera kva
lificerad rådgivning än den som beskrivits förut skall vara beskaffad. En 
första fråga är rådgivningstidens längd vilken sammanhänger med frå
gorna om avgift och ersättning till rådgivaren. Utredningen har kommit 
till den slutsatsen att en timme är den lämpligaste tiden för den kvali
ficerade rådgivningen, som utredningen kallar förlängd rådgivning. Frå
gan om avgiften och ersättningen till rådgivaren hänger samman med 
vem som skall få tillgång till rådgivningsformen. Utredningen finner 
inte anledning att i sistnämnda fråga skilja mellan de olika rådgivnings
formerna. Även förlängd rådgivning bör alltså stå öppen för fysiska per
soner oavsett inkomstläge och för alla juridiska personer. 

En timmes arbete för advokat berättigar enligt nuvarande timkost
nadsnorm för tvistemål och ärenden till en ersättning av 215 kr. eller 
nlistan exakt 2 % av det basbelopp som gäller 1977. Utredningen ställer 
frågan om avgiften skall sättas till sådant belopp att den täcker ersätt
ningen till advokaten eller om man skall fastställa en lägre avgift och 
låta mellanskillnaden utgå av allmänna medel till rådgivaren. En sådan 
allmän rådgivningssubvention skulle med all säkerhet leda till en avse
värd ökning av statens kostnader för rättshjälpen. Eftersom den för
längda rådgivningen som ovan nämnts också bör stå öppen för personer 
i höga inkomstlägen och juridiska personer skulle subventionen även 
komma dessa till godo. Utredningen anser därför att man som ut
gångspunkt bör ha att avgiften utgår med sådant belopp att den också 
utgör ersättning för rådgivaren. Avgiften för förlängd rådgivning bör 
vara dubbelt så stor som avgiften för vanlig rådgivning. 

Det är givet att en avgift som uppgår till omkring 200 kr. kan te sig 
avskräckande för många. Liksom i fråga om vanlig rådgivning bör det 
därför finnas möjlighet för de ekonomiskt sämst ställda att få avgiften 

nedsatt eller eventuellt efterskänkt. 
Utredningen berör också den situationen att ett ärende övergår från 

rådgivning till rättshjälp. Utredningen anser att eftersom det inte är 
ovanligt att ett rättshjälpsärende börjar som rådgivning det finns anled
ning att ha kvar den ordningen att rådgivningsavgiften får avräknas från . 
den avgift som skall utgå för rättshjälpen. Att ett ärende övergår från 
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förlängd rådgivning till allmän rättshjälp bör däremot inträffa bara i 
undantagsfall. Om den advokat som den rättssökande anlitat, bedömer 
att ärendet tar längre tid än en timme bör förlängd rådgivning inte få 
Jämnas. Har detta ändå skett bör den rättssökande dock få tillgodo
räkna sig erlagd rådgivningsavgift. 

Utredningen drar även upp riktlinjer för utformningen av reglerna 
om nedsättning och eftergift av rådgivningsavgift. Rådgivningsavgiftcn 
bör sålunda kunna efterskänkas helt om den rättssökandes beräknade 
årsinkomst understiger 2 basbelopp eller för år 1977 20 800 kr. Ligger 
inkomsten mellan 2 basbelopp och 2 1/2 basbelopp bör rådgivningsav
giften kunna nedsättas till 1/2 % av basbeloppet eller ca 50 kr. Detta 
motsvarar halva rådgivningsavgiften och 1/4 av avgiften för förlängd 
rådgivning. 

Är inkomsten högre än 2 1/2 basbelopp men överstiger den inte 3 

basbelopp bör avgiften kunna sättas till 1 % av basbeloppet. Vid vanlig 
rådgivning blir det här alltså inte fråga om någon nedsättning medan 
det däremot vid förlängd rådgivning innebär en nedsättning av avgiften 

till hälften. 
Ligger inkomsten mellan 3 och 3 1/2 basbelopp kan det bara bli fråga 

om nedsättning vid förlängd rådgivning. Avgiften bör då utgå med 
1 1/2 % av basbeloppet eller omkring 150 kr. Full avgift även vid för
längd rådgivning uttas när den beräknade årsinkomsten överstiger 3 1/2 
basbelopp. 

Utredningen framhåller vidare att vid beräkningen av den rättssökan
des årsinkomst hänsyn bör tas till om han har en omfattande försörj
ningsbörda eller tyngande skuldsättning. Är detta fallet bör den beräk
nade årsinkomsten kunna nedsättas med skäligt belopp innan den läggs 
till grund för vilken avgift som skall tas ut. Beträffande försörjnings
börda bör man därvid kunna tillämpa samma regler som i övrigt gäller 
enligt RHL i detta hänseende, nämligen att årsinkomsten minskas med 
ett halvt basbelopp för var och en av dem som den rättssökande för
sörjer. 

Liksom f. n. bör även förmögenhetsinnehav beaktas. Därvid bör dock 
en något generösare tillämpning än som nu föreskrivs kunna gälla. Så
lunda bör exempelvis beträffande folkpensionärer hänsyn inte behöva 
tas till bankmedel som understiger 10 000 kr., vilket ungefär motsvarar 

ett basbelopp. 
Inte heller bör hänsyn tas till makes eller föräldrars ekonomiska för

hållanden. 
När det gäller förfarandet vid fastställandet av rådgivningsavgift är 

utredningen av den uppfattningen att detta bör göras så enkelt som 
möjligt. Den rättssökandes uppgifter om sina ekonomiska förhållanden 
bör sålunda kunna godtas om de inte framstår som osannolika. Det är 
dock tänkbart att situationer uppkommer, där rådgivaren anser att det 
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finns anledning att kontrollera den rättssökandcs uppgifter. Ett enkelt 
sätt att åstadkomma en sådan kontroll är att fråga efter den råttssökan
des senaste försäkringsbesked. På detta anges dels hur stor sjukpenning 
per dag som skall utgå vid sjukdom och dels den sjukpenninggrundande 
inkomsten. Uppger den rättssökande att han inte har annan inkomst än 
sjukpenning bör denna kunna tas till utgångspunkt för bedömningen av 
om nedsättning eller eftergift av rådgivningsavgiftcn skall ske. Uppger 
den rättssökande att han har inkomst men att denna är betydligt lägre 
än som anges i försäkringsbeskedet bör han åläggas att styrka detta för
hållande. Vägrar den rättssökandc att medverka till att klarhet kan upp
nås om hans ekonomiska förhållanden bör rådgivaren överväga att ock
så vägra honom nedsättning eller eftergift. Utredningen vill i detta sam
manhang betona vikten av att den rättssökande informeras ordentligt 
om möjligheterna till nedsättning och eftergift av rådgivningsavgift. 

Beslut om rådgivningsavgiftens storlek fattas av rådgivaren. Avgiften 
skall också betalas in till denne. Detta bör ske i samband med att råd
givningen ges. För vad som nedsatts eller eftergctts bör rådgivaren lik
som f. n. få ersättning av allmänna medel. 

Någon föreskrift i lag om när och hur nedsättning och eftergift av 
rådgivningsavgiften bör ske är enligt utredningens mening inte nödvän
dig. Det bör i stället liksom f. n. ankomma på domstolsverket att med
dela närmare anvisningar till stöd för tillämpningen. Därvid kan utred
ningens överväganden i det föregående tjäna till ledning. 

5 Tillämpningsområdet för allmän rättshjälp 

5.1 S. k. massärenden 

5.1.1 Nuvarande ordning 

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan enligt 8 § andra stycket RHL rege
ringen förordna att allmän rättshjälp inte skall lämnas. Med stöd av 
denna bestämmelse har i 7 § rättshjälpskungörelscn (RHK) föreskrivits 
att allmän rättshjälp inte får lämnas i ärendet om förrättande av bo
uppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken, inskrivningsärende enligt jorda
balken, registerärende enligt sjölagen (1891: 35 s. 1), båtregisterärende 
enligt båtregistreringslagen (1975: 604), fastighetsdcklaration eller mål 
eller ärende angående fastighetstaxering. De ärenden som nyss nämnts 
har i RHL undantagits från tillämpningsområdet för rådgivning. 

Under förarbetena till de nyss angivna reglerna uttalades bl. a. följan
de. Rättshjälp skulle i princip utgå i varje rättslig angelägenhet oavsett 
om ärendet behandlades av domstol eller förvaltningsmyndighct eller 
gällde rättsligt biträde som lämnades utan samband med förfarande hos 
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något samhällsorgan. Med denna utgångspunkt fick rättshjälpen ett myc
ket vidsträckt tillämpningsområde. Vissa begränsningar måste dock gö
ras så att samhällets resurser kunde koncentreras till de områden där 
behovet var störst. Massärendcna borde inte generellt uteslutas från till
lämpningsområdct för rättshjälpen. Den belastning som dessa ärenden 
kunde komma att utgöra för rättshjälpsorganisationen var emellertid 
mycket svår att bedöma på förhand. En möjlighet att ta ut full kost
nadstäckning kunde inte anses tillräcklig för att hindra en besvärande 
anhopning av rättshjälpsärcnden. Därför borde regeringen få behörighet 
att utesluta massärendena från tillämpningsområdet. 

5.1.2 Utredningen 

Utredningen anser att det inte finns skäl ändra på principen om att 
massärcnden skall falla inom tillämpningsområdet för den allmänna 
rättshjälpen. Frågan är bara om några - och i så fall vilka - särskilda 
begränsningar i möjligheten att erhålla rättshjälp bör gälla. Vid ett 
ställningstagande till denna fråga är det av betydelse vilka ärenden som 
faller inom kategorin massärenden. Om man inte radikalt sänker an
språken på prefixet "mass-", synes knappast andra ärenden kunna bli 
aktuella än de som f. n. anges i 7 § RHK. Av dessa torde registerären
dena enligt sjölagen och båtregisterärendena inte spela någon större roll 
i detta sammanhang. 

Beträffande samtliga typer av massärenden gäller att det i större eller 
mindre utsträckning finns myndigheter, organisationer e. d. som tillhan
dahåller hjälp i någon form. Utredningen har i denna fråga noterat föl
jande. 

Genom ändring i ärvdabalken (SFS 1976: 221), som trätt i kraft den 
1 juli 1976, har införts en möjlighet att i vissa fall ersätta bouppteckning 
med ett enklare förfarande, kallat dödsboanmälan. Genom ändringen 
torde bouppteckningsfrekvensen sjunka och därmed rättshjälpsbehovet. 
I de fall där det fortfarande är en skyldighet att upprätta bouppteck
ning lämnas visst bistånd av bl. a. kommunala förtroendemän och tjäns
temän samt bankernas notariatavdelningar. Även begravningsföreningar
na och begravningsentreprenörerna ombesörjer ett betydande antal bo
uppteckningar. För samtliga gäller att bistånd i regel lämnas endast mot 
avgift. 

När det gäller inskrivningsärenden lämnar många inskrivningsmyndig
hetcr en långtgående service i form av råd och anvisningar. Vidare utgår 
utredningen från att banker, kommunalkontor och förtroendemän även 
i fortsättningen kommer att lämna en betydande rättshjälp när det gäl
ler inskrivningsärenden, låt vara att hjälpen ofta är förenad med av
gifter. 

Även den service som - förutom de nyss nämnda inskrivningsmyn-
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digheterna - andra myndigheter lämnar allmänheten med stöd av det 
s. k. servicecirkuläret bör uppmärksammas. Denna service tillgodoser 
ett visst rättshjälpsbehov även i massärenden. 

Aven om den hjälp som på olika sätt lämnas i massärenden är av stor 
betydelse, är det enligt utredningen uppenbart att den inte löser alla 
problem. Hjälpen är över huvud taget mest inriktad på enklare ären
den. Den täcker med andra ord mera den del av hjälpbehovet som ty
piskt sett faller inom ramen för rådgivning. Lika litet som rådgivning är 
tillräcklig för att lösa den enskildes hjälpbchov i exempelvis mer kompli

cerade ärenden angående upprättande av äktenskapsförord kan en be
gravningsbyrå, en inskrivningsmyndighct eller en kommunal tjänsteman 
tillfredsställa hjälpbehovct i ett komplicerat massärende. Utredningens 
slutsats blir därför att rättshjälp bör kunna beviljas i massärenden av 
mer komplicerad beskaffenhet. 

Att utforma en lagregel som klart beskriver de ärenden i vilka rätts
hjälp bör kunna beviljas är givetvis svårt. Enligt utredningens mening 
bör principen vara den att rättshjälp kan beviljas bara om ärendet i svå
righctsgrad avsevärt avviker från vad som kan anses normalt för ärende
typen. Undantagsvis, dvs. om särskilda skäl föreligger, bör rättshjälp 
dock kunna beviljas även i andra fall. 

Utredningen tar slutligen upp frågan om det finns skäl att ändra på 
den nuvarande regeln om att rådgivning inte får lämnas i massärenden. 
Från principiella synpunkter kan det förefalla egendomligt att öppna 
möjlighet till rättshjälp men utesluta rådgivning. Att öppna möjlighet till 
rådgivning skulle emellertid vara förenat med vissa komplikationer. 

Samtidigt kan ifrågasättas om behovet är så stort. I den förra delen är 
att märka att det knappast är praktiskt möjligt att uppställa något villkor 
om att ärendet skall vara på visst sätt komplicerat. Om rådgivning fick 
lämnas kan det därför befaras att stora kostnader skulle uppkomma. I 
den senare delen är att märka att - såsom förut framhållits - det be
hov som rådgivningsinstitutet skulle fylla på detta område i allt väsent
ligt fylls genom den service som lämnas av inskrivningsmyndigheter 
m. fl. Detta är troligen den både smidigaste och från samhällsekonomisk 
synpunkt billigaste lösningen. 

Författningstekniskt kan utredningens förslag utformas på i princip 
två olika sätt. Ett sätt är att i RHL inskriva möjligheten att i vissa mass
ärenden få allmän rättshjälp samt anpassa RHF (rättshjälpsförordning
en) härtill. Enligt detta alternativ binds således regeringen av lagen. Ett 
annat sätt är att i RHL bemyndiga regeringen att förordna om inskränk
ningar i rätten till rättshjälp i fråga om massärcnden och att skriva in 
rätten till rättshjälp i komplicerade massärenden enbart i RHF. En så
dan reglering är mer flexibel och förordas därför av utredningen. 

Med hänsyn till de särskilda förutsättningar som enligt det nyss an
förda bör uppställas för att allmän rättshjälp skall få beviljas i mass-
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ärenden bör det enligt utredningens mening ankomma på rättshjälps
nämnd att pröva framställningar om rättshjälp. 

5.2 Näringsidkare 

5.2.1 Nuvarande ordning 

I RHL föreskrivs att allmän rättshjälp inte får lämnas näringsidkare 
i angelägenhet som har samband med hans näringsverksamhet, om inte 
särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till hans ekonomiska 
förhållanden eller sakens beskaffenhet. Näringsidkarens personliga ange
lägenheter omfattas däremot inte av inskräkningarna. 

Som n~iringsidkare betraktas även t. ex. jordbrukare och fiskare. Ock
så den som i egenskap av fastighetsägare hyr ut lägenhet i flerfamiljs
hus torde få betecknas som näringsidkare. Till näringsidkare räknas fria 
yrkesutövare som advokater, arkitekter, konsulter, fotografer m. m. För 
att betraktas som näringsidkare krävs inte att vederbörande har någon 
anställd i sin verksamhet. Inte heller ställs några krav på att verksam
heten skall uppta någon viss större del av arbetstiden. Även närings
verksamhet som drivs vid sidan av ett heltidsarbete föranleder att veder
börande anses som näringsidkare såvitt gäller näringsverksamheten. 

I motiven till bestämmelsen angående rörelseidkare anförs att ut
gångspunkten bör vara att rättshjälpen i första hand bör ge skydd vid 
oförutsedda händelser som berör den enskildes personliga och ekono
miska förhållanden. De rättsliga angcJägenheterna i näringsverksamhet 
är av annan karaktär än i privatlivet och varierar dessutom starkt med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Det rättsskyddsbehov som 
föreligger i näringsverksamhet bör därför i princip tillgodoses på annat 
sätt än genom rättshjälp med stöd av det allmänna, t. ex. genom någon 
form av försäkring eller genom förmedling av någon intresseorganisa
tion. Skäl för en sådan begränsning av möjligheterna till rättshjälp för 
näringsidkare utgör också det förhållandet att kostnader för biträde i 
rättsliga angelägenheter ofta är en normal företeelse i affärslivet, jäm
förbar med andra driftskostnader som kan påverka rörelsens resultat. 
Samtidigt kan det emellertid förekomma fall där rättshjälp bör kunna 
komma i fråga även beträffande rättslig angelägenhet som har samband 
med näringsverksamhet. Så kan t. ex. vara fallet med vissa småföretaga
re som praktiskt sett står löntagarna nära, eller när sambandet med de 
privata förhållandena är sådant att rättshjälp inte bör vägras. I samband 
med riksdagsbehandlingen uttalade justitieutskottet att det fanns anled
ning att följa utvecklingen med uppmärksamhet och att ånyo överväga 
frågan sedan erfarenheter vunnits av det nya systemets tillämpning. 

Näringsidkarfrågan har varit uppe till ett flertal avgöranden av DON :s. 
och domstolsverkets besvärsnämnd för rättshjälpen. Några exempel 
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hämtade ur praxis rörande frågan om allmän rättshjälp skall utgå till 
näringsidkare är följande. 

Särskilda skäl för rättshjälp ansågs föreligga i bl. a. nedannämnda 
fall, nämligen 

(1) för 70-ärig f. d. skrothandlare med en inkomst av 1 745 kr. i må
naden, varav 745 kr. utgjorde pension 

(2) för f. d. delägare i handelsbolag som drev åkerirörelse 

(3) för person som tillsammans med sin broder ägde en jordbruks
fastighet, taxerad till 48 000 kr. och belånad för 15 600 kr. och med en 
årlig nettointäkt på 6 550 kr. för envar av ägarna, och 

(4) för målsägande i brottmål angående bedrägeri som tidigare hade 
en inkomst på 3 469 kr. i månaden men som vid tiden för ansökan bara 
hade studiebidrag på 1 700 kr. i månaden samt amorterade skulder med 
11 281 kr. per år. 

I samtliga dessa fall ansågs särskilda skäl föreligga med hänsyn till sö
kandens ekonomiska förhållanden. 

Särskilda skäl med hänsyn till sakens beskaffenhet ansågs i ett fall 
föreligga för att bevilja taxiägare rättshjälp i ärende om överklagande 
av utmätning av taxibilen och i ett annat fall då sökande haft både bo
stad och rörelse på den fastighet som tvisten gällde. 

Däremot ansågs särskilda skäl inte föreligga i följande fall: 
(1) Sökanden var lantbrukare vars bruttointäkt av lantbruket var 

123 455 kr. och vars kostnader var 113 507 kr. Tvisten gällde ersättning 
för skada på utarrenderad fastighet och för obetalt arrende. 

(2) Sökanden var åkeriägare utan anställda och med en nettointäkt av 
rörelsen på 30 402 kr. 

(3) Sökanden var frisör med en årlig inkomst av sin verksamhet på 

25 000 kr. Ärendet gällde exploatering av patent. 

5.2.2 Tidigare reformförslag m. m. 

Näringsidkarfrågan uppmärksammades redan under riksdagsbehand
lingen av prop. 1974: 4. I tre motioner, 1972: 1469, 1471 och 1473, kri
tiserades den i lagtexten föreslagna inskränkningen i näringsidkares 
möjlighet att få rättshjälp. Som skäl åberopades bl. a. att det föreslagna 
stadgandet avsåg en heterogen grupp personer som utövade sin näring 
under högst varierande ekonomiska förhållanden och att det inte kunde 
vara riktigt att t. ex. hantverkare, lantbrukare, handlande och författare 
alltid skulle hålla en ekonomisk beredskap för att kunna betala even
tuella rättegångskostnader. 

Som tidigare anförts ansåg justitieutskottet (se JuU 1972: 12 s. 30), 
att det fanns anledning att följa utvecklingen med uppmärksamhet och 
att ånyo överväga frågan sedan erfarenheter vunnits av det nya syste
mets tillämpning. Detta uttalande hade avseende på skilda grupper av 
näringsidkare, däribland de renskötande samerna, vilkas möjligheter att 
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få rättshjälp aktualiserats i utskottet. Att observera för samernas del var 
också att deras ekonomiska och rättsliga angelägenheter i viss utsträck
ning handhades av en ny typ av juridisk person, kallad sameby. 

I en reservation till utskottsbetänkandet påpekades bl. a. att gräns
dragningen mellan anställningsförhållande och företagsamhet i egen 
regi ofta var svår att göra samt att såväl tolkningen av dessa båda be
grepp som tillämpningen av den föreslagna undantagsbestämmelsen sä
kerligen många gånger skulle komma att förorsaka bryderi och osäker
het. Från social synpunkt var det för övrigt inte mindre angeläget att 
en näringsidkare i små ekonomiska omständigheter bereddes möjlighet 
att ta till vara sin rätt i fråga om sin näring än att han erhöll bistånd i 
fråga om sina rent privata angelägenheter, ty i båda fallen skulle han 
och hans familj drabbas lika hårt av följderna av att han genom eko
nomiskt trångmål förlorade sin rätt. För flera småföretagare var rätte
gångskostnader en i budgeten oförutsedd utgiftspost. Även med en gene
rös tolkning av den i propositionen föreslagna undantagsregeln kunde 
stora grupper av näringsidkare med beaktansvärt behov av rättshjälp 
bli ställda utanför reformen. Det kunde inte förutsättas att detta behov 
i tillbörlig utsträckning skulle kunna tillgodoses genom någon form av 
försäkring eller genom förmedling av någon intresseorganisation. 

I motionen 1972: 1916 yrkades att rättshjälpslagens regler skulle om
fatta även näringsidkare som inte är juridisk person. I betänkande 
1973: 1 uttalade justitieutskottet att utskottet saknade anledning att från
gå det ställningstagande som gjorts föregående år men att det efter er
farenheter av tillämpningen av lagstiftningen kunde bli aktuellt att på 
nytt överväga frågan. Reservation av samma innehåll som föregående 
år anfördes. 

Även under 1974 väcktes motioner, 1974: 79 och 1974: 386, i vilka 
framfördes kritik mot begränsningen i möjligheterna för näringsidkare 
att få rättshjälp. I den ena motionen yrkades att rättshjälp skulle kunna 
utgå enligt de allmänna reglerna även till näringsidkare, som inte är 
juridisk person och i den andra att sådana bestämmelser borde införas 
i rättshjälpslagen som ger näringsidkare möjlighet att erhålla rättshjälp 
även i angelägenhet som har samband med hans näringsverksamhet. 

Med anledning av motionerna uttalade justitieutskottet (JuU 1974:18) 

bl. a följande. 
I ärendet hade utskottet haft tillgång till ett antal avgöranden av 

DON:s besvärsnämnd i frågor om rättshjälp åt näringsidkare. Av mate
rialet kunde med hänsyn till dess relativt begränsade omfattning inte 
dras några säkra slutsatser rörande nämndens praxis. Det kunde dock 
hävdas att det förelåg vissa gränsdragningsproblem. Utskottet hade sär
skilt fäst sig vid svårigheterna att avgöra om sökandens ekonomiska för
hållanden var sådana att de motiverade slutsatsen att särskilda skäl före
låg för rättshjälp. Bl. a. uppstod ofta gränsdragningsproblem i sådana 
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fall då sökandens nettointäkt av sin rörelse var liten men omsättningen 
i rörelsen var relativt hög. Även frågan huruvida sökanden var att anse 
som näringsidkare liksom andra spörsmål syntes ofta bereda problem i 
den praktiska tillämpningen. Utskottet ville inte motsätta sig önskemå
let att frågan om rättshjälp till näringsidkare skulle tas upp till om
prövning. För en sådan omprövning borde enligt utskottets mening inte 
läggas fast några bestämda riktlinjer. Det var emellertid uppenbart att de 
särskilda problemen för mindre och medelstora företagare liksom den 
statsfinansiella aspekten måste ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet 
utgick ifrån att omprövningen kom till stånd utan onödigt dröjsmål. 

I reservation till utskottsbetänkandet anfördes bl. a. att vid ompröv
ningen som borde gälla problematiken i hela dess vidd, hänsyn borde 
tas till de starkt kritiska synpunkter i ämnet som under förarbetena till 
rättshjälpsreformen anfördes av ett stort antal remissinstanser. I övrigt 
anfördes i huvudsak samma synpunkter som i reservationen till 1972 års 
utskottsbetänkande. Reservanterna ansåg sammanfattningsvis att det bå
de från rättvisesynpunkter och jämlikhetssynpunktcr var angeläget att 
rättshjälpslagen ändrades så att näringsidkare i normalfallen inte ute
slöts från möjlighet till allmän rättshjälp. 

I motionerna 1975: 102 och 451 och 1975/76: 85 framställdes yrkan
den om att rättshjälp skulle kunna utgå till näringsidkare även i angelä
genhet som berörde hans näringsverksamhet. 

I sitt betäkande (JuU 1975 /76: 17) framhöll justitieutskottet att det 
var uppenbart att de särskilda problem av jämställdhetsnatur som före
låg för mindre och medelstora företagare liksom den statsfinansiel!a as
pekten måste ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet fann det ange
läget att omprövningen kom till stånd utan onödigt dröjsmål. En till

fredsställande lösning av spörsmålet var enligt utskottet i själva verket 
så angelägen, att utskottet ansåg sig böra förorda att frågan behandlades 
med förtur av utredningen. 

I motionen 1975/76: 1078 framställdes yrkande om att rättshjälpsut
redningen borde få i uppdrag att positivt pröva frågan om en åter
gång till tidigare regler på rättshjälpens område för näringsidkare samt 
att komma med förslag till ökad rättshjälp för innovatörer vid patent
intrång. 

Justitieutskottet fann (JuU 1975/76: 24) att motionsspörsmålet föll 
inom ramen för utredningens uppdrag och föreslog därför att motionen 

skulle avslås, vilket också blev riksdagens beslut. 
Slutligen yrkades i motionen 1976/77: 240 att näringsidkare skulle 

ges möjlighet att få rättshjälp i angelägenhet som berör hans närings
verksamhet. 

Justitieutskottet yttrade i sitt betänkande (JuU 1976/77: 24) att någon 
riksdagens åtgärd till följd av motionen inte fordrades eftersom det 
spörsmål som upptagits i motionen övervägdes av rättshjälpsutredningen. 
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Till justitiedepartementet har inkommit framställningar från Konst
närliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KL YS), från Lant
brukarnas Riksförbund (LRF) och från Svenska företagares riksförbund 
med yrkanden om vidgade möjligheter till rättshjälp för näringsidkare. 

Framställningarna har överlämnats till rättshjälpsutredningen för att 
beaktas vid fullgörandet av utredningsuppdraget. 

Till rättshjälpsutredningen har inkommit en skrivelse från Sveriges 
Fastighetsägareförbund, där förbundet anför att det förhållandet att 
rättshjälp har karaktär av social förmån inte bör utestänga ägare av 
hyresfastighet från möjligheten att få rättshjälp enbart därför att han 
är näringsidkare. 

5.2.3 Utredningen 

Utredningen framhåller inledningsvis att enligt förarbetena till RHL 
allmän rättshjälp inte bör vägras småföretagare som praktiskt sett står 
löntagarna nära eller när sambandet med de privata förhållandena är så
dant att allmän rättshjälp inte bör vägras. I praxis har allmän rättshjälp 
beviljats näringsidkare vars ekonomiska förhållanden varit sådana att 
de som kostnadsbidrag har haft att betala enbart grundavgiften enligt 
RHL. 

Nyssnämnda regel har dock inte tillämpats i alla fall. Hänsyn har 
också tagits till näringsidkarens allmänna ekonomiska och sociala si
tuation. Allmän rättshjälp har ansetts kunna lämnas bara den närings
idkare som har en ställning som är jämförbar med en löntagares i lägre 
inkomstläge. Denna ståndpunkt har lett till att allmän rättshjälp vägrats 
även den som i och för sig bara skulle betala grundavgiften i kostnads
bidrag, när rörelsen varit av sådan omfattning att han av den anled
ningen inte kunnat jämställas med en löntagare i lägre inkomstläge. 
Hänsyn har då tagits till omsättningen och tillgångarna i rörelsen, anta
let anställda m. m. 

Att såsom yrkats i en del motioner ge näringsidkare som är fysisk 
person rätt till allmän rättshjälp utan begränsning kan enligt utredning
ens uppfattning inte komma i fråga. Av tillgängliga statistiska uppgifter 
framgår att det finns företag som ägs av fysiska personer med upp till 
200 anställda. Det torde knappast vara förenligt med rättshjälpens ka
raktär av social förmån att bevilja allmän rättshjälp åt en företagare 
med många anställda. 

Tänkbart är att särbehandla mindre och medelstora företagare. Ut
redningen erinrar i det sammanhanget om att det i prop. 1975: 104 med 
förslag till ny bokföringslag föreslogs att alla näringsidkare i princip 
skulle bli bokföringsskyldiga. Undantagna var endast - bortsett från 
staten, kommuner och jämställda - enskilda personer som drev jord
bruk eller skogsbruk eller som i mindre omfattning hyrde ut fastighet 

eller del av fastighet (i det senare fallet högst två lägenheter). 
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Lagutskottet (LU 1975 /76: 15) framhöll att gränsen för en eventuell 
undantagsgrupp måste vara klar och reglerna lättillämpade. Enligt ut
skottets mening kunde man inte säga att viss typ av rörelse skulle ute
slutas från bokföringsskyldighet enbart därför att den drevs av en en

sam person. Många praktiska exempel kunde enligt utskottet anföras 
på att rörelsens omsättning ändå var mycket stor. Utskottet fann också 
att en generell gräns byggd på maximiantalet anställda i rörelsen skulle 
bli alltför schablonartad och inte slå likformigt inom olika branscher. 
Likaså var en gräns som byggde på bruttoomsättningen i företaget 
olämplig och opraktisk från olika synpunkter. En kombination av olika 
här angivna faktorer skulle enligt utskottet medföra alltför stora till
lämpningssvårigheter vid gränsdragningen. Utskottet tillstyrkte på grund 
härav propositionens förslag om att några generella undantag från bok
föringsplikten inte skulle göras. 

Däremot föreslogs att enskilda näringsidkare som driver verksamhet 
utan biträde av flera än två årsanställda personer och i vars rörelse den 
årliga bruttoomsättningssumman understiger 200 000 kr. skulle undan
tas från tillämpningen av bestämmelsen om årsbokslut. Detta förslag 
bifölls av riksdagen och en bestämmelse av detta innehåll togs in i bok
föringslagen (1976: 125). 

Utredningen anser att de ovan redovisade synpunkterna på gräns
dragningsproblemen är tillämpliga även när det gäller näringsidkarfrå
gan i rättshjälpssystemet. Varken antalet anställda eller omsättningens 
storlek kan således enligt utredningens mening tjäna som säkert krite
rium på ett företags storlek. Inte heller en kombination av dessa två 
faktorer synes kunna tjäna som någon enkel och lättillämplig formel, 
när det gäller att avgöra om allmän rättshjälp skall utgå eller inte. 

Tänkbart vore att efter förebild av undantaget i l § sista stycket bok
föringslagen slå fast att allmän rättshjälp inte fick utgå till närings
idkare som driver rörelse med flera än två årsanställda personer och 
med en årlig bruttoomsättning överstigande 200 000 kr. 

Utredningen erinrar emellertid om att det enligt tillgänglig statistik 
finns 210 001 företag med upp till två anställda och 16 504 med 2-4 an
ställda. En regel som utesluter endast sådana företagare från allmän 
rättshjälp som har mer än två anställda skulle därför med all sannolik
het bidra till en väsentlig ökning av kostnaderna för rättshjälpen. 

Utredningen framhåller att allmän rättshjälp i praxis som regel väg
rats företagare med en årsomsättning överstigande 100 000 kr. Även om 
viss kritik kan riktas mot den ganska återhållsamma tillämpningen av 

regeln om rättshjälp åt näringsidkare är därmed inte sagt att det är för
svarligt från statsfinansiell synpunkt att generellt tillåta allmän rätts
hjälp vid en omsättning upp till 200 000 kr. 

Samtidigt torde det emellertid enligt utredningens uppfattning inte 
kunna uteslutas att det finns fall där det kan synas stötande att vägra 
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allmän rättshjälp trots att antalet anställda visserligen överstiger två el
ler trots att omsättningen överstiger 200 000 kr. Här kan t. ex. före
ligga ömmande omständigheter av personlig eller ekonomisk art. Det 
torde därför knappast gå att avvara en undantagsregcl även om man 
sätter gränsen så pass högt som nyss angavs. 

Utredningen vill på grund av det anförda inte förorda en regel av 
innebörd att allmän rättshjälp i princip inte får utgå till andra närings
idkare än sådana med högst två anställda och en årsomsättning av 
högst 200 000 kr. 

Med detta vill dock utredningen inte ha sagt att man inte alls skall ta 
hänsyn till antalet anställda och årsomsättningens storlek vid bedöm
ningen av om näringsidkare skall beviljas allmän rättshjälp eller inte. 
Dessa faktorer bör på samma sätt som nu sker spela in i den helhets
bedömning av verksamhetens art och omfattning som skall göras vid 
prövningen av rättshjälpsfrågan. 

Genom den praxis som har utbildats hos rättshjälpsnämndcrna och 
besvärsnämnden har allmän rättshjälp i princip kommit att vägras alla 
näringsidkare med sådana inkomstförhållanden ~tt rättshjälpsavgiften 
blir högre än grundavgiften. Utredningen anser att det finns skäl att 
åstadkomma en generösare tillämpning av möjligheterna för närings
idkare att få rättshjälp. Många näringsidkare är - även om deras in
komstförhållanden skulle medföra att rättshjälpsavgiften blev högre än 
grundavgiften - i praktiken inte att betrakta på annat sätt än vanliga 
löntagare. Både standardmässigt och i övrigt är de jämställda med van
liga löntagare. Möjligheterna för dessa näringsidkare att genom försäk
ring eller på annat sätt skydda sig mot oförutsedda händelser av ekono
misk art är ytterst små eller rent av obefintliga. Det nu sagda gäller fle
ra av de kategorier som nämnts i riksdagsmotionerna och i de skrivel
ser som överlämnats till utredningen. 

Utredningen anser därför att reglerna om allmän rättshjälp åt nä
ringsidkare bör ändras så att allmän rättshjälp får beviljas näringsidka
re som med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning 
maste anses jämställd med fysisk person som inte är näringsidkare. När 

det gäller att ange gränsen för vilka näringsidkare som inte bör uteslutas 
fr~n möjligheten att få allmän rättshjälp bör föreskrivas att allmän rätts
hjälp får lämnas näringsidkare, bara om särskilda skäl föreligger för 
rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, 
hans ekonomiska och personliga förhållanden eller omständigheterna i 
övrigt. 

Vissa tolknings- och tillämpningsproblcm har föranletts av den nuva
rande lydelsen av 8 § 3. RHL som talar om "angelägenhet som har sam
band med hans näringsverksamhet". För att i någon mån undanröja 
dessa problem bör lydelsen ändras till "angelägenhet som uppkommit i 
hans näringsverksamhet". 
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Som tidigare anförts anser utredningen att frågan huruvida närings
idkare skall beviljas allmän rättshjälp i angelägenhet som uppkommit i 
hans näringsverksamhet alltid bör bli föremål för rättshjälpsnämndens 
prövning. Utredningen framhåller att det inte torde komma att röra sig 
om någon mera betydande mängd ärenden som tillförs rättshjälpsom
rådct genom den nu föreslagna ändringen. 

6 Förmåner vid allmän rättshjälp 

6.1 Kostnad vid bodelning 

6.1.J Nuvarande ordning 

Enligt giftermålsbalken (GB) är vardera maken ensam ägare till sin 
egendom men andra maken har i regel giftorätt i egendomen. När gif
torättsgemenskapen upphör med anledning av makes död eller dom pf1 
boskillnad eller äktenskapsskillnad, "materialiseras" giftorätten. Detta 
sker genom bodelning. Bestämmelser härom finns i 13 kap. GB. 

Till grund för bodelningen förutsätts ligga en bouppteckning uppta
gande båda makarnas tillgångar och skulder. När talan om äktenskaps
skillnad har väckts skall rätten, om någon av makarna begär det, för
ordna lämplig person att uppteckna vardera makens tillgångar och skul
der. 

Enligt 13 kap. 1 § GB skall vad som är föreskrivet om arvskiftes 
form, förordnande av särskild skiftesman samt dennes eller boutred
ningsmans befattning med skifte äga motsvarande tillämpning vid bodel
ning. Hänvisningen syftar på bestämmelserna i 23 kap. ärvdabalken (ÄB) 
och innebär bl. a. följande. över bodelningen skall en skriftlig hand
ling upprättas och underskrivas av makarna. Om någon av makarna be
gär det skall rätten förordna om en särskild skiftesman. Om det behövs 
får flera skiftesmän utses. Finnes skiftesman inte vara lämplig eller bör 
han av annan särskild orsak skiljas från uppdraget, skall han entledigas. 

Innan rätten förordnar eller entledigar skiftesman skall makarna få 
tillfälle att yttra sig. Endast den som är villig därtill får förordnas. Skif
tesmannen skall bestämma tid och plats för bodelningen samt kalla ma
karna till förrättningen. Vid denna skall han lämna makarna det bi
träde som behövs. Kan makarna inte enas har skiftesmannen att själv 
bestämma om delningen. Skiftesmannen skall då upprätta och underskri
va en bodelningshandling. Bodelningshandlingen skall i sådant fall oför
dröjligen delges makarna. Vill någon av dem klandra bodelningen skall 
han väcka talan hos rätten inom tre månader efter delgivningen. I klan
dermål får domstolen inhämta yttrande av skiftesmannen. Rätten kan 
också återförvisa ärendet till skiftesmannen. Klandras inte bodelningen . 
inom den angivna tiden vinner den laga kraft. Skiftesmannen har rätt 
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till skäligt arvode och ersättning för sina kostnader av makarna. Dessa 
torde vara solidariskt ansvariga för skifteskostnaden. 

Bodelning är i Sverige i första hand en privat förrättning. En liknande 
ordning gäller i Finland. I Danmark och Norge däremot försiggår bo
deiingsförrättning i många fall under medverkan av offentlig myndig
het, skifterctten. 

Allmän rättshjälp kunde enligt RHL i dess ursrprungliga lydelse i och 
för sig utgå i angelägenhet rörande bodelning. Ersättning till särskild 
skiftesman ingick dock inte bland de i 9 § RHL uppräknade förmå
nerna som kunde utgå enligt lagen. Sådan kostnad fick parterna själva 
svara för, oavsett om rättshjälp hade beviljats eller inte. Rättshjälp i bo
delningsärende omfattade således endast kostnaden för biträde och 
eventuell utredning. 

I samband med behandlingen av prop. 1972: 4 rörande rättshjälps
rcformen begärde riksdagen hos regeringen ett kompletterande förslag 
till RHL så att ersättning kunde utgå av allmänna medel till skiftes
man vid bodelning. Frågan togs därefter upp i en inom justitiedeparte
mentet utarbetad promemoria (Os Ju 1975: 15) Rättshjälp för skiftes
man vid bodelning. Promemorian remissbehandlades. På grundval av 
promemorian och remissyttrandena över den lades i prop. 1975/76: 47 
fram förslag om att rättshjälpen skulle omfatta även kostnad för sär
skilt förordnad skiftesman vid bodelning med anledning av äktenskaps
skillnad eller boskillnad om den rättssökande beviljats allmän rättshjälp 
i bodelningsärendet. Enligt förslaget begränsades makes möjlighet att i 
bodelningsärende få förutom skiftesman även biträde enligt RHL till 
fall där särskilda skäl förelåg med hänsyn till makarnas förhållanden el
ler boets beskaffenhet. Propositionen innebar således en prioritering av 
skiftesman framför bistånd genom biträde åt endera eller båda par
terna. Rättshjälp i angelägenhet rörande bodelning föreslogs inte kun
na lämnas utan beslut av rättshjälpsnämnd. En utgångspunkt för de 
framlagda förslagen var att skiftesman skulle förordnas av domstol och 
att skiftet alltjämt skulle vara en privaträttslig förrättning. 

Vid riksdagsbehandlingcn av propositionen förklarade sig justitie
utskottet kunna godta att den förordade ordningen tillämpades under 
ett inledande skede. Frågan om en utvidgning av förmånerna borde 
emellertid tas upp till övervägande av utredningen om en allmän över
syn av rättshjälpssystemet. Riksdagen beslutade i enlighet med vad ut
skottet anfört. Ändringarna i RHL trädde i kraft den 1 januari 1976. 

6.1.2 Utredningen 

Utredningen konstaterar att det bland praktiserande jurister torde 
råda allmän enighet om att bodelningsfrågan nästan alltid utgör en vä
säntlig delfråga i skillnadsfrågan. Särskilt starkt är naturligtvis sam-
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bandet mellan undcrhållsfrågan och bodclningsfrågan. En konsekvens 

av detta förhållande är att bodelnirtgsfrågan nästan alitid diskuteras i 
skillnadsmålct och i viss omfattning blir resultatet att bodelningen 
klaras av inom ramen för skillnadsmålet. Till detta resultat har också 
bidragit den nya regeln om rättshjälp vid bodelning. 

Som en följd av det nyss beskrivna förhållandet har man också kon
struerat taxan i skillnadsmål så att taxebeloppen inkluderar även ett visst 
arbete i bodelningsfrågan. Samtidigt som man från advokathåll vits
ordar detta hävdar man att taxebeloppen är så låga att de numera inte 
ger utrymme för något nämnvärt bodclningsarbete. 

Mot den nu angivna bakgrunden har utredningen övervägt olika lös
ningar som skulle ge biträde i skillnadsmålet möjlighet att - ev. efter 
särskild prövning - arbeta ett visst antal timmar med bodelningsären
dct. Det har emellertid visat sig svårt att denna väg lösa några egentliga 
problem. 

En slutsats som kan dragas av det anförda är att de allra enklaste 
bodclningsfrågorna i flertalet fall löses inom de taxesatta skillnadsmå
Jcns ram. I övriga skillnadsmål, där endera eller båda parterna har all
män rättshjälp, ersätts av allmänna medel bodelningsarbete som har be
tydelse för målet i övrigt. Vilka bodelningar som klaras inom dessa 
skillnadsmål varierar. När man överväger frågan under vilka förutsätt
ningar allmän rättshjälp bör få beviljas separat i bodelningsangelägen
heter är det emellertid som en följd av att de enklaste fallen klaras av 
på annat sätt - åtminstone i princip - de något mer komplicerade 
eller mycket komplicerade fallen man talar om. 

Utredningen anför vidare att om man ser på problemet på detta sätt 
man givetvis kan fråga sig om det behövs några särskilda restriktioner 
när det gäller möjligheten att få rättshjälp vid bodelning. Har parterna 
inte klarat bodelningen i skillnadsmålet måste förutsättas att delningen 
vållar problem och det kan då hävdas att parterna bör kunna få hjälp 
enligt vanliga kriterier. Parterna ser - som förut framhållits - ofta 
bodelningen som ett svårare problem än äktenskapsskillnaden och de 
har ofta fog för sin uppfattning. Samtidigt måste man emellertid hålla 
i minnet att svårigheterna vid bodelningen ofta inte är sakligt betinga
de utan beror på känslomässiga attityder. Även mycket små och juri
diskt okomplicerade bon kan därför vålla problem. Detta måste fram
tvinga någon form av restriktivitet. Enbart den omständigheten att par
terna vunnit äktenskapsskillnad men inte kunnat enas om bodelningen 

bör alltså inte utgöra tillräcklig grund för allmän rättshjälp i bodel
ningsangelägenheten. 

Enligt nuvarande praxis anses förekomsten av fastighet eller rörelse i 
makarnas bo vara faktorer som kan ge anledning att bevilja rättshjälp. 
Utredningen anser att även en rad andra förhållanden bör tillmätas stor 
betydelse vid prövningen. Som exempel kan nämnas att fordringar eller 
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skulder av skilda slag ingår i boet, att avbetalningsgods av större värde 

ingår, att enskild egendom eller försäkringar finns, att vederlagsanspråk 
föreligger eller att gåvotransaktioner är omstridda etc. 

I den mån rättshjälpsbehov anses föreligga uppkommer frågan hur 
behovet skall tillgodoses. Denna fråga har som framgått ägnats stor 
uppmärksamhet och föranlett den lagändring som trädde i kraft den 1 
januari 1976. Genom denna ändring infördes möjlighet att betala även 
skiftesman ur rättshjälpssystemet. Enligt utredningens mening saknas 
anledning att ompröva denna i:eform. Vad som måste stå i centrum 
är däremot enligt utredningens mening frågan om det finns skäl att 
prioritera anlitandet av skiftesman framför biträde eller om lagstiftning
en bör vara neutral i denna del. 

I den nyss antydda frågan har särskilt från advokathåll framhållits att 
den nuvarande prioriteringen av skiftesman inte överensstämmer med det 
i praktiken vanliga förfarandet vid bodelningar. Det vanliga är nämligen 
att skiftesman inte anlitas förrän i sista hand, dvs. först sedan biträdena 
misslyckats att åstadkomma en delning. Reformen har därför inneburit 
att parter som åtnjuter rättshjälp påtvingats en ordning som avviker från 
den normala. En annan olägenhet med den nämnda prioriteringsregeln 
anses vara att den leder till obalans mellan ekonomiskt olika lottade 
makar eftersom en mer bemedlad part alltid kan på egen bekostnad an

lita biträde inför skiftesmannen. 
Bakgrunden till den nuvarande prioriteringsrcgcln är en önskan att 

begränsa kostnaderna. Det har förutsatts att kostnaderna för skiftesman 
blir lägre än om båda parterna anlitar biträde. Enligt utredningens me
ning är detta inte helt självklart. Biträdena har nämligen från skillnads
målet ingående kännedom om parternas förhållanden under det att skif
tesmannen saknar motsvarande förhandskunskap. Kostnaderna för skif
tesmannens arbete beror givetvis i hög grad på vem som utses till skif
tesman och hur denne utför sitt uppdrag. En skiftesman som arbetar ef
ter metoden att i så många fall som möjligt få till stånd uppgörelser i 
godo - vilket enligt uppgift till utredningen inte är ovanligt - drar na

turligtvis stora kostnader. Dessa omständigheter i förening med den kri
tik som i övrigt anförts mot gällande ordning bör enligt utredningens 
uppfattning leda till att man i första hand söker lösa problemen genom 
en neutral regel, dvs. den lösning - skiftesman eller biträde - bör 

väljas som i varje särskilt fall är lämpligast. Vid avvägningen bör kost
nadsaspekten väga tungt men inte vara ensamt avgörande. En konse
kvens måste ändå bli att regelmässigt endast endera förmånen bör få 
utgå. 

En fördel med biträdeslösningen är, framhåller utredningen, att man 
tillvaratar den kunskap om parterna och deras förhållanden som biträ
dena förvärvat i skillnadsmålet. Som förut nämnts nedlägger biträde 
ofta ett visst arbete på bodclningsfrågan redan i skillnadsmålet. På grund 
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av detta arbete behöver bodelningen ibland inte vålla några större pro
blem även om den inte kan lösas inoin 'skillnadsmålcts ram. 

En annan fördel med biträdeslösningcn är att den stämmer överens 
med den lösning som tillämpas vid upplösning av ogifta sammanbocndes 
cgendomsgemenskap. I sådana fall gäller nämligen allmänna regler om 
biträdesbehov. 

Den främsta fördelen med skiftesman är att en sådan har möjlighet 
att tvångsvis skifta boet. Detta kan innebära en garanti för att kostna
derna begränsas. Allt beror emellertid på vilken tid skiftesmannen anser 

sig böra ägna åt förlikningsförhandlingar innan han eventuellt tvångsvis 
skiftar boet. Härtill kommer att skiftesmannen behöver viss tid för att 
utreda boet och bilda sig en uppfattning om parternas ståndpunkter. I 
denna del har parternas biträden oftast en förhandskunskap som gör att 
de direkt kan angripa själva delningsfrågan. 

Utredningen påpekar att en särskild komplikation ligger i att skiftes
man förordnas av rätten. Frågan om rättshjälp bör beviljas och vilka 
förmåner - biträde eller skiftesman - som rättshjälpen bör innefatta, 
avgörs alltså av en myndighet och skiftesman förordnas av en annan. 
Denna omständighet bör enligt utredningens mening föranleda att för
månen av skiftesman görs beroende av särskild prövning genom rätts
hjälpsnämndens försorg. Att skiftesman förordnas på begäran av ena 
parten bör alltså - för att ta ett exempel - inte automatiskt påverka 
möjligheterna för den andra parten att få biträde i bodelningsfrågan. 

il.fot bakgrund av de nu redovisade allmänna övervägandena har ut
redningen stannat för följande lösning. 

Behovet att rättshjälp vid bodelning bedöms enligt i princip vanliga 
regler. För alt rättshjälp skall få beviljas bör emellertid krävas att boet 
är i något hänseende komplicerat. Rättshjälpen innefattar förmånen av 
biträde eller skiftesman. Den som gör ansökan om rättshjälp skall ange 
vilken förmån han önskar och skälen. Rättshjälpsnämnden prövar ansök
ningen och bestämmer vilken förmån som skall utgå. Valet skall ske med 
hänsynstagande till såväl partens önskemål och behov som till kostnads
konsckvcnserna. Utredningen förutsätter att parterna i regel har ganska 
klart för sig om de kan enas eller om skiftesman måste tillgripas. Om 
biträde förordnas men det senare visar sig att skiftesman inte kan und
varas får nämnden på framställning bestämma att rättshjälpen skall in
kludera även denna förmån. Härför bör dock fordras särskilda skäl. 
Skulle skiftesman ha kopplats in från början men parterna, eller en av 
dem, senare anse att biträde inte kan undvaras bör motsvarande gälla. 

Utredningen framhåller att den valda lösningen nära överensstämmer 
med gällande rätt. Enda skillnaden är egentligen att den är neutral i 
valet mellan biträde och skiftesman. Det är möjligt att detta kan vålla 
vissa merkostnader. En väsentlig fördel är emellertid att lösningen an

sluter till det arbetssätt som vanligen tillämpas på detta område. Utred-



Prop. 1978/79: 90 88 

ningen håller dessutom för sannolikt att skillnaden i ekonomiskt hän
seende inte blir så stor, främst därför att biträde - till skillnad från 
skiftesman - i regel kan förutsättas ha en viss förhandskänndedom 
om boet och därför vara beredd att omedelbart söka en uppgörelse i 
bodelningsfrågan. 

Trots det nyss anförda kan det enligt utredningens mening inte ute
slutas att bodelningsärendena blir kostnadskrävande. Härför talar bl. a. 
rättshjälpsnämndernas erfarenheter. Det är därför önskvärt med en ef
fektiv kostnadskontroll. Det är också angeläget att en vägledande praxis 
snarast möjligt utbildas såväl i fråga om vilken förmån som skall utgå 
som i fråga om den tid biträden och skiftesmän rimligen bör ägna åt 
dclningsfrågan. 

6.2 Kostnad för privat sakkunnig 

6.2.1 Nuvarande ordning 

Enligt 9 § andra stycket 2 RHL anses som kostnad för rättshjälpen 
bl. a. den rättssökandes kostnad för bevisning vid allmän domstol, krigs
rätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen. Enligt 24 § samma lag ut

går ersättning för bevisning i den mån inte särskilda föreskrifter gäller, 
med skäligt belopp enligt domstolens bestämmande. De särskilda före
skrifter som åsyftas är vissa bestämmelser i RB som anger att ersättning 
för bevisning skall utgå av allmänna medel, nämligen 36 kap. 24 ~ tredje 
stycket, 38 kap. 7 § andra stycket, 39 kap. 5 § andra stycket samt 40 
kap. 17 § andra stycket och 19 § andra stycket, vilka hänvisar till vitt
ncsersättningskungörelsen (1973: 262). Saknas sådana särskilda före
skrifter skall ersättning för bevisning bestämmas av domstolen till skä
ligt belopp. 

Fråga har uppkommit i vilken utsträckning ersättning kan utgå enligt 
RHL för kostnad för sakkunnig, som inte nämnts av rätten (privat sak
kunnig) och som part med allmän rättshjälp åberopat. Vad som närmast 
vållat tveksamhet är om ersättning kan utgå enligt 24 § RHL åt privat 

sakkunnig för arbete. 
Privat sakkunnig behandlas i 40 kap. 19 § RB. Reglerna innebär att 

den sakkunnige i huvudsak behandlas som vittne. Av detta följer bl. a. 
att de ersättningsregler som gäller för vittne skall tillämpas beträffande 
av part anlitad sakkunnig. Domstolen kan alltså tillerkänna privat sak
kunnig ersättning bara i den omfattning han som vittne har rätt till er
sättning. Vad som kan komma i fråga är därmed ersättning för resa, 
uppehälle och tidsspillan i samband med inställelse vid förhandling men 
däremot inte ersättning för utfört arbete. Däremot kan part, som utgett 

ersättning till den sakkunnige, i förhållande till motparten göra gällande 
hela det utbetalade beloppet som rättegångskostnad. 
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Ett annat problem sammanhänger med regeln i 9 § andra stycket 2 

RHL om att den rättssökandes kostnad för nödvändig utredning i ange
lägenhet, som kan komma under allmän domstols, krigsrätts, arbetsdom
stolens eller bostadsdomstolcns prövning eller som skall prövas av skilje

män utgör en ersättningsgill kostnad. Bestämmelsen - som alltså gäller 
endast utomprocessuell utredningskostnad - syftar till att skapa förut

sättningar för uppgörelser utan rättegång. Enligt förarbetena till RHL 

(prop. 1972: 4 s. 259) är förmånen i fråga i första hand avsedd för 

mindre omfattande utredning, såsom läkarintyg, värderingsintyg och 

liknande. Endast undantagsvis bör det komma i fråga att mera omfat
tande utredning införskaffas utom rätta. 

Enligt 25 § första stycket RHL gäller att biträde, som har förordnats 

enligt 19 § samma lag, beslutar om sådan utomprocessuell utredning 

som nu berörts. Med kravet på att förmånen utgår bara när biträde har 

förordnats har avsetts att skapa garantier för att inte onödig eller alltför 
dyrbar utredning anskaffas på statsverkets bekostnad. Biträdet får på eget 
ansvar ta ställning till om särskild utredning behövs. Från rättshjälps
nämnden kan inte erhållas förhandsbesked. Den som medverkar vid ut

redningen har alltid rätt till skälig ersättning för såväl arbete som kost

nader. Visar det sig att utredningen har varit onödig eller alltför dyr
bar och har biträdet genom att föranstalta om utredning visat försum

lighet, kan detta emellertid beaktas när ersättningen till biträdet be

stäms. Även parten kan få stå för utredningskostnad, om han genom 

vårdslöshet eller försummelse har åstadkommit att statsverket vållats 

kostnad för onödig utredning. 
Har något biträde enligt 19 § RHL inte förordnats, ankommer det på 

rättshjälpsnämnden att på begäran av den rättssökande pröva frågan om 
utomprocessuell utredning skall få förebringas på statsverkets bekost

nad. 

6.2.2 Utred11i11ge11 

Utredningen framhåller att det i olika sammanhang - bl. a. i DON:s 
promemoria - har påtalats att gällande regler i RHL om ersättning för 
privat sakkunnigutredning ibland kan leda till bristande balans mellan 

parterna i processen. Från principiell synpunkt är de olägenheter som 

illustreras av följande exempel mest intressanta. 
En part anser sig t. ex. ha ett anspråk på ersättning i samband med en 

byggnadstvist och beviljas allmän rättshjälp med biträdesförordnande. 

Biträdet beslutar om en, kanske t. o. m. två sakkunnigutredningar, som 

ersätts ur rättshjälpssystemet, utan att över huvud taget kontakta mot

parten i detta skede. Därefter väcker parten talan vid domstol och 

åberopar det som kan vara till förmån för hans talan. Sedan talan väckts 

har svarandens biträde enligt RHL inte möjlighet att på motsvarande 
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villkor anlita privat sakkunnig utan får nöja sig med en begäran att rät
ten skall utse sakkunnig. Utses sådan kan processen komma att tillföras 
material, som visar sig vara till nackdel för i detta fall svaranden. Ge
nom att käranden införskaffat för honom fördelaktigt sakkunnigutred
ning och anhängiggjort talan innan han i egentlig mening förhandlat 
med motparten kommer han processuellt i en gynnad ställning. Om sva
randen inte har rättshjälp blir parternas situation däremot lika, eftersom 
svaranden då får införskaffa vilken utredning han vill på egen bekost
nad. 

En bristande balans mellan parterna kan även uppkomma om rätten 
på begäran av den ena parten utsett en sakkunnig. Den andra parten 
har då i praktiken små möjligheter att få bifall till en begäran om ytter
ligare utredning för att från hans utgångspunkt belysa och bemöta det 
tidigare utlåtandet. 

När det gäller att komma till rätta med olägenheter av nyss antytt 
slag anser utredningen att man kan tänka sig att gå fram efter i prin
cip två huvudlinjer för att hitta lösningar. Ett sätt är att biträde ges 
kompetens att "förordna" privat sakkunnig med rätt till ersättning av 
allmänna medel för arbete, oavsett om talan anhängiggjorts eller ej. 
Detta innebär att den ordning som f. n. tillämpas utomprocessucllt får 
giltighet fullt ut, alltså även efter det att talan väckts. Detta alternativ 
är det för parten fördelaktigaste. Det har emellertid den avgjorda nack
delen att det innebär en i förhållande till gällande ordning betydande 
vidgning av förmånerna. Det finns också en risk för kraftiga kostnads
stegringar. Med hänsyn bl. a. härtill kan en lösning enligt detta alterna
tiv inte nu komma i fråga. 

En annan tänkbar lösning är enligt utredningen följande. Biträde får 
rätt att föranstalta om sakkunnigutredning av enklare beskaffenhet, in
tyg e. d., oavsett om ärendet handläggs utomproccssucllt eller har an
anhängiggjorts vid myndighet. Om den behövliga utredningen är mer 
kostnadskrävande bör biträdet ha skyldighet att inhämta tillstånd till ut
redningen. Om det i bodelningsärende inte förordnats biträde men be

stämts att rättshjälpen skall omfatta kostnaden för skiftesman, bör skif
tesman ha kompetens motsvarande biträde i detta hänseende. 

Är det fråga om att föranstalta om mer kostnadskrävande utredning 
fordras som nyss sagts tillstånd. Har ärendet inte anhängiggjorts vid 
myndighet bör frågan om tillstånd prövas av rättshjälpsnämnd. Om 
ärendet däremot anhängiggjorts vid allmän domstol, förvaltningsdom
stol, krigsrätt, arbetsdomstolen, bostadsdomstolen, statens va-nämnd el
ler vid arrende- eller hyresnämnd eller överex.ekutor bör prövningen 
om utredningen skall få införskaffas ligga på vederbörande myndighet. 
Detta betyder t. ex. inte att domstolen utser den sakkunnige. Denna upp
gift ligger på parten och hans biträde och den som utses blir att be
handla som privat sakkunnig. Uppkommer behov av mer kostnadskrä-
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vande utredning, sedan ärendet anhängiggjorts vid annan myndighet än 
nyss sagts, prövas frågan av rättshjälpsnämnd. 

Finns varken biträde eller skiftesman, beslutar rättshjälpsnämnden 
om utredning, oavsett hur omfattande denna är. 

I fråga om biträdes rätt att föranstalta om utredning innebär den nu 
skisserade lösningen en återgång till vad som enligt motiven var avsett 

enligt gällande ordning. En fördel med denna lösning är enligt utred
ningens uppfattning att man får en prövning och kontroll av kostnader
na när det gäller att skaffa mer omfattande utredning på statsverkets 
bekostnad. För att möjliggöra en reell prövning av utredningsbehovet 

bör krävas att biträdet tillhandahåller material om vad tvisten gäller, 
vem motparten är och grunden för anspråket. En väsentlig fördel med 
den nu behandlade lösningen är vidare att den inte ger utrymme för 
part att vidta åtgärder som leder till den tidigare angivna obalansen mel
Jan parter. Mot den nu redovisade bakgrunden förordar utredningen 
den senast skisserade principlösningen. 

Om biträde, när han själv föranstaltat om utredning som nyss sagts, 
tagit in onödig eller alltför dyrbar utredning eller eljest visat försumlig
het, bör detta beaktas när ersättningen till biträdet bestäms. Part, som 
genom vårdslöshet eller försummelse vållat statsverket kostnad för onö
dig utredning, bör vidare - liksom f. n. - kunna göras ansvarig för ut
rcdningskostnad. 

6.3 Kostnad för medling jämlikt 42 kap. 17 § RB 

6.3.l Nuvarande ordning 

Enligt 42 kap. 17 § RB får rätten, om saken är sådan att förlikning är 
tillåten och särskild medling bör ske, utse medlare och förelägga par
terna att inställa sig till förlikningssarnrnanträde inför honom. Om det
ta institut anför Gärde m. fl. i Nya Rättegångsbalkcn bl. a. följande. 

Vållas härigenom mera väsentligt dröjsmål med målets handläggning 
eller skulle medlingen åsamka parterna annan mera väsentlig olägenhet 
eller kostnad, bör dock ej förordnas om medling utan båda parternas 
samtycke. Arvode till medlaren åligger det alltid parterna att utgiva, 
ersättning till medlaren kan icke utdömas i rättegången. Däremot kan 
parterna såsom rättegångskostnader göra gällande sina utgifter i detta 
hänseende. Som medlare kan enligt motiven utses exempelvis nämnde
man vid häradsrätt. Tänkbart är, att även advokat, som ej förut befattat 

sig med tvisten, kan ifrågakomma som medlare. Under tid, då förlik
ningsfrågan handhas av medlare, inställes handläggningen vid rätten. 
Mot part, som underlåter att infinna sig vid förlikningssamrnanträde, kan 
särskilt tvångsmedel ej användas. Medlaren har endast att anmäla att 
förlikningsfrågan förfallit, varefter målet ånyo får upptagas till behand-
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ling vid rätten. Även då förlikning träffats, bör medlaren göra anmälan 
hos rätten. 

Kostnaden för medling är inte ersättningsgill enligt RHL. 

6.3.2 Utredningen 

Det nu behandlade medlingsinstitutet har hittills använts i mycket be
gränsad utsträckning. En ändring kan emellertid tänkas bli följden av 
den uppmärksamhet som på senare tid ägnats institutet (jfr Ds Ju 
l 976: 8 s. 78 och direktiven för utredningen om en översyn av rätte
gångsförfarandct vid allmän domstol, Dir 1977: 10). 

Med hänsyn till att den särskilda medlingen har till direkt syfte att få 
till stånd förlikningar och därmed begränsa samhällets kostnader för 
processer anser utredningen att som kostnad för rättshjälpen skall anses 
också den rättssökandes kostnad för sådan medling. 

Gällande regler om rättens åligganden med avseende på medlingsför
farandet bör enligt utredningen - även om medlingskostnaden blir en 
förmån enligt RHL - anses vara tillräcklig garanti för att medlingen 
inte blir mer än rimligt omfattande och kostnadskrävande. Det får na
turligtvis under inga förhållanden inträffa att medlingen blir dyrare än 
handläggning av målet i gängse former. 

6.4 Kostnad för vissa inställelser 

6.4.l Nuvarande ordning 

Enligt 9 § andra stycket 4 RHL utgör i vissa fall kostnad för resa 
och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och för 
vårdare eller annan, som måste anlitas, en rättshjälpskostnad. Ersätt
ning för kostnad i samband med inställelse inför domstol eller annan 
myndighet utgår endast om personlig inställelse ålagts. Vidare ersätts 
kostnad i samband med inställelse för blodundersökning m. m. i mål om 
faderskap till barn enligt 3 kap. FB. I angelägenhet som inte behandlas 
av domstol eller annan myndighet utgår inte ersättning för inställelse 

enligt RHL. Ersättningen bestäms av den myndighet inför vilken in
ställelsen sker. Såvitt avser inställelse för blodundersökning m. m. har 
getts en särskild bestämmelse som innebär att ersättningen bestäms av 
den domstol där faderskapsmålet är anhängigt. 

I remissyttrandena över DON :s promemoria framfördes önskemål 
om att rättshjälpsförmånerna måtte omfatta bl. a. rese- och uppehälls
kostnader för föräldrar vid inställelse i samband med läkarundersökning 
enligt 21 kap. 10 § FB. 

I 21 kap. FB finns regler om verkställighet av dom eller beslut röran
de vårdnad, umgängesrätt och överlämnande av barn samt överflyttning 

av barn i vissa andra fall. Länsrätten prövar frågor av detta slag. I 21 
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kap. 10 § FB stadgas att länsrätten i ärende enligt 21 kap. kan förordna, 
att barnet skall undersökas av läkare. Läkarundersökning blir aktuell, 
när det kan befaras att flyttning av barnet för med sig för stora påfrest
ningar. Något generellt krav på läkarundersökning uppställs inte. I kal
lelse till läkarundersökning får länsrätten förelägga vite. Skall barn un

der 15 år kallas, bör kallelsen med föreläggande att vid vite inställa bar
net delges den som har barnet i sin vård. Länsrätten får utdöma före
lagt vite. 

6.4.2 V fredningen 

Med hänsyn till karaktären av de ärenden som avses i 21 kap. FB och 
till de förhållandevis få fall det torde röra sig om anser utredningen att 

möjligheter bör finnas att inom rättshjälpssystemet ersätta den som har 
barnet i sin vård för inställelsekostnader vid läkarundersökning enligt 21 
kap. 10 § FB. För fall då allmän rättshjälp av någon anledning inte 
föreligger bör det finnas en möjlighet utanför rättshjälpssystcmct att av 
allmänna medel ersätta den som har barnet i sin vård för sådan inställel
sekostnad. Ersättning bör emellertid då kunna utgå endast om det är up
penbart att den som har barnet i sin vård inte själv kan svara för kostna
den. Ersättningen bör bestämmas av länsrätten. 

6.5 Kostnad för expeditions- och cxekutionsavgifter 

6.5.l Nuvarande ordning 

Enligt 9 § andra stycket 5 RHL anses som kostnad för allmän rätts
hjälp den rättssökandes kostnad för avgift som enligt expeditionskun
görclsen (1964: 618) utgår för ansökan och expedition vid allmän dom
stol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen samt för avgift 
som utgår enligt exekutionsavgiftskungörelsen (1971: 1027). I fråga om 
expeditionsavgift är förmånen begränsad så att den inte omfattar sådan 
rättens expedition som utfärdas bara på särskild begäran, om inte expe
ditionen har begärts innan avgörandet i huvudsaken vunnit laga kraft. 
Beträffande cxckutionsavgift får förmånen betydelse främst vid allmän 
rättshjälp i ärende om verkställighet, eftersom sådan rättshjälp som har 
lämnats för angelägenhet som kan leda fram till verkställbart avgörande 
inte omfattar själva exekutionen. Allmän rättshjälp i angelägenhet som 
skall behandlas utomlands anses inte omfatta lösen av expeditioner vid 

utländska domstolar. 
Lämnas allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd, innebär 

förmånen att den rättssökande får betala expeditions- eller exekutions
avgiften men att han samtidigt får tillgodoräkna sig kostnaden vid betal
ning av kostnadsbidrag. Lämnas rättshjälpen efter beslut av rättshjälps
nämnd, betalas efter beslutet uppkommande kostnader av allmänna mc-
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del. Beträffande expeditions- och cxekutionsavgifter innebär bestämmel
sen att domstolen eller den exekutiva myndigheten inte skall ta ut före
skrivna avgifter av den rättssökande. Inte heller sker någon stämpclbe
läggning. När domstolen eller den exekutiva myndigheten slutligen 

handlagt målet eller ärendet, skall den emellertid underrätta rättshjälps
nämndcn om bl. a. den rättsshjälpskostnad som motsvaras av de expe
ditioner eller exekutionsavgiftcr som normalt skuUe ha uttagits. Under
rättelsen är nödvändig för att kostnaden skall kunna beaktas i samband 
med slutreglcring. 

6.5.2 Utredningen 

Utredningen framhåller att nuvarande system med expeditions- och 
exckutionsavgifter vid allmän rättshjälp är omständligt att tillämpa i 
praktiken och utgör en primär orsak till att slutregleringsförfarandet nu 
är så komplicerat. En ordning med avgiftsbefriclse skulle medföra be
tydande rationaliscringsvinster och möjliggöra en angelägen förenkling 
av slutrcgleringsförfarandct. I princip motsvarande ordning tilllämpades 
f. ö. inom systemet med fri rättegång. 

I de fall motpart till rättshjälpsberättigad part kan åläggas återbctal
ningsskyldighet till statsverket är en faktisk olägenhet med avgiftsbefricl
se att statsvcrket går förlustig återbetalning av avgifter i den mån för
lorande motpart fullgör sin skyldighet. Det har inte varit möjligt att få 
fram uppgifter om vad som faktiskt flyter in till statsverket på grund av 
sådan återbetalningsskyldighet men det kan på goda grunder misstänkas 
att det rör sig om ganska små belopp. 

Fördelarna med avgiftsbefrielse överväger enligt utredningen klart 
olägenheten med utebliven återbetalning av förlorande motpart. Utred
ningen föreslår därför till en början att den som beviljats allmän rätts
hjälp befrias från avgifter för expeditioner vid domstolar. Utredningen 
anser emellertid att viss avgiftsbefrielse bör gälla även vid andra statliga 
myndigheter än domstolar. Avgiftsbcfrielscn bör omfatta dels allmänna 
expeditioner vid samtliga statliga myndigheter och dels expeditioner och 
ansökningar vid domstol, dvs. expeditioner enligt avdelningarna I och Il 

i den som bilaga vid expeditionskungörelsen fogade avgiftslistan. Där
emot finns inte anledning att medge avgiftsbefrielse för expeditioner i 
form av olika tillstånd m. m. som upptas i avdelning 111 i avgiftslistan. 

Om man vill få en redovisning av kostnaderna för avgiftsbefrielsen 
på rätt anslag utan att belasta rättshjälpsorganisationen med bokföring 
av och olika underrättelser om de blygsamma avgifterna, kan dessa kost
nader beräknas schablonmässigt och budgetmässigt påföras anslaget för 
rättshjälpskostnadcr. 

Utredningen tar vidare upp frågan om en eventuell utvidgning av för
månerna vid allmän rättshjälp i angelägenhet som handläggs utomlands. 

Enligt gällande ordning är förmånen av allmän rättshjälp i angelägen-
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het som skall handläggas utomlands begränsad till utomprocessuell ut
redningskostnad och biträdeshjälp. Kostnader för bl. a. expeditioner och 
bevisning vid utländsk domstol ersätts däremot inte. 

Det är inte känt för utredningen vilka kostnader expeditioner och be
visning vid domstolar i olika länder betingar. När det gäller andra nor
diska länder torde det dock vara ganska lätt att få fram uppgifter i dessa 
hänseenden. Utredningen ifrågasätter om man inte då skulle kunna tän

ka sig att begränsa dessa förmåner till angelägenhet som handläggs i 

annat nordiskt land. En sådan begränsning framstår emellertid inte som 

rimlig med hänsyn till de stora invandrargrupper från andra europeiska 
och även utomeuropeiska stater som finns i vårt land. 

Att låta allmiin riittshjälp i angelägenhet som handläggs utomlands 

omfatta även kostnad för expeditioner - och ev. bevisning - skulle 

innebära en väsentlig vidgning av förmånerna med risk för betydande 

kostnader som följd. Utredningen anser tiden inte mogen för en så
dan reform. I förhållandet mellan de nordiska länderna bör emeller

tid en reform av antytt slag kunna övervägas inom ramen för det nor

diska lagstiftningssamarbetet. Beträffande utomnordiska länder bör, un

der förutsättning av ömsesidighet, motsvarande ordning kunna uppnås 

genom bilaterala överenskommelser. 

7 Förfarandet vid allmän rättshjälp; prövning av arvode m. m. 

7.1 Nuvarande ordning 

Enligt RHL fastställs biträdesersättning i mål eller ärende vid allmän 
domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen av domstolen. 

Biträdesersättning i annat fall och ers1ittning till skiftesman fastställs av 
rättshjälpsnämnden. Lämnas rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd 

och sker det i utomprocessuellt ärende, förvaltningsärende eller ärende 
som skall prövas av skiljenämnd är dock rättshjälpsnämndens prövning 

inte obligatorisk. Ersättning till offentligt biträde bestäms alltid av rätts
hjälpsnämnden. Avser allmän rättshjälp efter beslut av rättshjälpsnämn
den mål eller ärende vid förvaltningsdomstol, förvaltningsmyndighet el
ler förfarande inför skiljenämnd, skall biträdet lämna in sin kostnads
räkning till myndigheten eller skiljenämnden, som med eget yttrande 
skall översända räkningen till rättshjälpsnämnden. Motsvarande gäller 

även för offentligt biträde. 
Ersättning för bevisning i mål eller ärende vid allmän domstol, krigs

rätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen bestäms av domstolen. 

Har utredning verkställts i angelägenhet som inte handläggs vid all

män domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen, be

stäms ersättningen till den som medverkat vid utredningen av rätts

hjälpsnämnden. 
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Siidan ersättning för resa och uppehälle som avses i 9 § andra styc
ket 4 RHL bestäms av den myndighet inför vilken inställelsen sker. Vid 
inställelse för blodundersökning eller annan undersökning rörande ärft
liga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. FB bestäms ersättning
en av domstolen. 

7.2 Utredningen 

Utredningen framhåller att främsta skälet till att arvodcsprövningcn 
skulle handhas av rättshjälpsnämnd i alla andra rättshjälpsärenden än 
sådana som handläggs vid allmän domstol och vissa andra domstolar 
var önskemålet om att uppnå en effektiv och enhetlig kostnadskontroll. 
Utredningen konstaterar även att de timkostnadsnormer som ingår i vis
sa taxor i rättshjälpsärenden numera tillämpas inom hela rättshjälps
området. Därigenom har i praktiken enhetliga normer skapats för ett 
moment i arvodesprövningen. 

Utredningen anser att inte bara allmänna domstolar utan även för
valtningsdomstolar har bättre förutsättningar än rättshjälpsnämnderna 
att utöva en effektiv kostnadskontroll. Även förvaltningsdomstolarna 
har i samband med målets eller ärendets handläggning kunnat iaktta 
biträdets agerande och har också bättre möjligheter än rättshjälpsnämn
derna att bedöma om en utredning som åberopats varit nödvändig eller 
inte. Den omständigheten att det är ytterst sällsynt att rättshjälpsnämn
derna avviker från den bedömning som förvaltningsdomstol har gjort i 
ersättningsfrågan talar också för att förvaltningsdomstol själv får fast
ställa ersättningen. De risker som under förarbetena ansågs föreligga 
för att kostnadskontrollfunktionen skulle komma att delas upp på för 
många myndigheter om prövningsbefogenheten läggs på förvaltnings
domstol synes alltså överdrivna. Ett annat skäl som talar för att lägga 
arvodesprövningen på förvaltningsdomstol är att det skulle innebära 
vissa rationaliseringsvinster, om förvaltningsdomstol direkt fick bestäm
ma ersättningen i stället för att som nu behöva lägga ned tid och möda 
på att avfatta och expediera yttranden till en annan myndighet. Utred
ningen föreslår alltså att förvaltningsdomstol får pröva frågor om er
sättning enligt RHL. 

En annan domstol som undantagits från rätten att fastställa biträdes
ersättning och annan ersättning enligt RHL är marknadsdomstolen. Vad 
som anförts ovan i fråga om förvaltningsdomstol har avseende även på 

marknadsdomstolen. 
Utredningens slutsats av det anförda blir att alla domstolar bör få 

rätt att fastställa ersättning i mål eller ärende vid domstolen. Detta inne
bär att förutom allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen och bostads
domstolen även marknadsdomstolen, regeringsrätten, kammarrätterna, 
försäkringsdomstolcn och länsdomstolarna, dvs. länsrätt, länsskattcrätt 
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och fastighetstaxeringsrätt, anförtros prövningen av ersättningsfrågor 
enligt RHL. 

Med de nu uppräknade domstolarna vill utredningen likställa statens 
va-nämnd. 

Det är inte bara domstolar som i mera betydande omfattning handläg
ger ärenden vari rättshjälp beviljats eller som på grund av sin samman
sättning eller i övrigt är väl lämpade att pröva ersättningsfrågor enligt 
RHL. Samma skäl kan anföras för att även arrendenämnder, hyresnämn
dcr och överexckutor tilläggs behörighet att pröva sådana frågor. 

När det gäller övriga förvaltningsmyndighetcr torde det däremot en
ligt utredningens uppfattning höra till sällsyntheterna att rättshjälp be
viljas i de ärenden som förekommer vid myndigheten. Ett flertal sådana 
myndigheter har dessutom sådan sammansättning att deras förutsätt
ningar att bedöma biträdesarvode och andra ersättningar enligt RHL 
får anses klart sämre än rättshjälpsnämndens. På dessa skäl anser majo
riteten av utredningens ledamöter och experter att prövningen av er
sättningsfrågor i rättshjälpsärenden som handläggs vid andra förvalt
ningsmyndigheter än arrendenämnder, hyresnämnder och överexekutor 
bör ligga kvar hos rättshjälpsnämndcn. Utredningens ordförande anser 
däremot att man nu bör ta steget fullt ut och låta alla statliga myndig
heter pröva ersättningsfrågan enligt RHL i sådana ärenden som hand
lagts vid myndigheten. En expert i utredningen har intagit samma stånd
punkt. 

I fråga om sådana rättshjälpsärenden där någon handläggning vid 
myndighet inte blir aktuell har utredningen inte funnit anledning att 
föreslå ändring i nuvarande ordning. Prövningen av anspråk på bitdi
desersättning och annan ersättning enligt RHL bör alltså ligga kvar hos 
rättshjälpsnämnden i dessa fall. 

Vad ovan sagts om prövningen av ersättningsfrågor i mål eller ären
den som handläggs vid förvaltningsdomstolar och vissa förvaltnings
myndigheter torde enligt utredningen äga tillämpning även i fråga om 
ersättning till offentligt biträde i ärenden om administrativa frihetsberö
vanden och vissa utlänningsärenden. Av de uppräknade myndigheterna 
torde dock bara förvaltningsdomstol komma i fråga för prövningen av 
ersättningen till offentligt biträde i sådant fall. Handläggs ärendet hos 
annan myndighet än förvaltningsdomstol får alltså ersättningen bestäm
mas av rättshjälpsnämnden. Också regeringen föreslås i vissa fall få 
pröva ersättningsfrågor. Utredningens ordförande är skiljaktig också i 

nu angivna fall. I ordförandens mening har samma expert instämt. 
I de fall där handläggningen av ett ärende sker hos en myndighet men 

ersättningsfrågan skall prövas av rättshjälpsnämnd, bör, anser utred
ningen, liksom enligt gällande rätt myndigheten yttra sig över skälighe
ten av yrkad ersättning, innan rättshjälpsnämnden avgör ersättnings
frågan. 

7 Riksdagen 1978179. 1 saml. Nr 90 
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Utredningen uppmärksammar även de problem som kan uppkomma 
om ett och samma rättshjälpsärende blir föremål för handläggning vid 
olika myndigheter. Svårigheter kan t. ex. uppkomma om ett ärende 
först handläggs vid en myndighet som inte sjföv är behörig att besluta 
om ersättningen enligt RHL och därifrån går vidare till en myndighet 
som har sådan behörighet. Beslut av länsstyrelse skall sålunda i vissa fall 
överklagas till kammarrätt. När det gäller den del av ersättningen som 
belöper på handläggningen i länsstyrelsen är det rättshjälpsnämnden 
som efter att ha inhämtat yttrande från länsstyrelsen avgör ersättnings
frågan, medan kammarrätten själv är behörig att fastställa den ersätt
ning som belöper på handläggningen i kammarrätten. Med hänsyn till 
de avräkningsfrågor som i undantagsfall kan uppkomma när det gäller 
rättshjälpsavgiften måste i ett sådant fall rättshjälpsnämndens beslut om 
ersättning för handläggningen i länsstyrelsen komma före kammarrät
tens beslut. Det bör därför enligt utredningen föreskrivas att biträdet 
skall ge in kostnadsräkning till länsstyrelsen innan handläggningen där 
avslutas och att länsstyrelsen skall yttra sig till rättshjälpsnämnden över 
kostnadsräkningen samtidigt med att ärendet avgörs. Sådana föreskrif
ter bör kunna ges i administrativ ordning. 

Utredningen pekar också på den situationen att ett och samma ären
de dels handläggs vid domstol och dels blir föremål för utomprocessuell 
behandling. En olyckshändelse kan t. ex. föranleda både process vid 
domstol och förhandlingar med ett försäkringsbolag. Den naturliga 
gången i ett sådant fall torde vara att processen klaras av innan för
handlingarna med försäkringsbolaget slutförs. När det gäller ersättning
en för processen beslutar allmän domstol medan ersättningsfrågan såvitt 
avser den utomprocessuella delen avgörs av rättshjälpsnämnden. Det 
bör åligga biträdet att underrätta myndighet som har att fastställa er
sättning, om ersättning tidigare fastställts eller yrkats i samma rätts
h jälpsärende. 

Utredningen tar även upp frågan om besvär över ersättningsbeslut 
enligt RHL. När det gäller beslut om ersättning enligt RHL som med
delats av rättshjälpsnämnd bör enligt utredningens mening sådana be
slut liksom f. n. överklagas hos bcsvärsnämnden. 

När det gäller talan mot ersättningsbeslut som meddelats av domstol 
bör enligt utredningens uppfattning tillämpas vad som i allmänhet gäl
ler om talan mot avgörande av domstolen i fråga. överklagandet i er
sättningsdclcn följer alltså överklagandet i huvudsaken. Även i sådana 
fall där arrende- eller hyresnämnd eller överexekutor har meddelat be

slut i ersättningsfråga torde principen om att ersättningsfrågan följer 
huvudsaken i fullföljdshänseende kunna tillämpas. 
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8 Förfarandet i övrigt vid allmän rättshjälp 

8.1 Byte av biträde m. m. 

8.1.1 Nuvarande ordning 

Enligt RHL får biträde inte sätta annan i sitt ställe utan rättshjälps
nämndens medgivande. Bestämmelsen innebär inte att ersättarens namn 
alltid måste anges i beslutet när medgivande att sätta annan i sitt ställe 
lämnas. Enligt förarbetena till RHL är det tillräckligt att i beslutet anges 
antingen namngiven person eller en begränsad personkrets, t. ex. jurist 
fran samma advokatbyrå som det utsedda biträdet eller från annan 
namngiven advokatbyrå (prop. 1972: 4 s. 329). Medgivande ger den 

som förordnats till biträde möjlighet att sätta annan i sitt ställe för viss 
tid, vissa åtgärder eller för återstoden av uppdraget. Att arbete på detta 
sätt överlåts på annan kan ha sin grund i sjukdom, andra åtaganden 
som inte kan skjutas åt sidan o. d. Den som förordnats till biträde upp
hör givetvis inte att vara biträde enligt RHL genom att han sätter annan 
i sitt ställe. 

Vad beträffar byte och entledigande av biträde i annat fall anges i 
21 § andra stycket RHL att förordnande som biträde får återkallas av 
rättshjälpsnämnden, om skäl föreligger till det. Enligt förarbetena bör 
förordnande kunna återkallas, t. ex. när biträdet inte utför uppdraget 
med tillräcklig omsorg eller på annat sätt åsidosätter sina plikter som 
biträde (prop. 1972: 4 s. 328). 

En helt annan situation än vid substitution av biträde föreligger vid 
byte av biträde. Det tidigare biträdet entledigas då och ett nytt biträde 
förordnas. Rättshjälpslagen innehåller inte någon uttrycklig bestämmel
se om biträdesbyte. Föreskriften i 21 § andra stycket torde emellertid 
vara tillämplig även vid byte av biträde. 

8.1.'2 V tredningen 

Utredningen konstaterar att substitutionsregcln torde vara avsedd 
främst för fall när biträde enligt RHL på grund av semester, sjukdom 
eller andra åtaganden måste överlåta arbetet på annan. Regeln ger bi
trädet rätt att för viss tid, vissa åtgärder eller för återstoden av upp
draget sätta annan i sitt ställe. Biträdet upphör inte att vara biträde en

ligt RHL genom att han sätter annan i sitt ställe. Från advokathåll bar 
den åsikten framförts att advokat generellt borde ges möjlighet att sätta 
advokat i sitt ställe. 

Utredningen framhåller att en generell substitutionsrätt kan medföra 
viss risk för ökade kostnader. Det finns dock fall där det kan diskute
ras om inte vissa lättnader skulle kunna införas. Vad utredningen när
mast bar i åtanke är den situationen att advokat som är tillfälligt för
hindrad att utföra sitt uppdrag - en inställelse till en förhandling kan-
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ske kolliderar med ett annat brådskande åtagande - överlåter åt en an
nan jurist på samma advokatbyrå att biträda den rättssökande. Även i 
andra situationer kan emellertid gällande regler om substitution inne
bära praktiska olägenheter. En numera ganska vanlig företeelse är att 
flera advokater delar kontorslokaler och kontorspersonal men i övrigt 
är helt självständiga i förhållande till varandra. Sådana samverkande 
advokater kan dock inte företräda parter på olika sidor i ett mål eller 
ärende. Även enskilda advokater som inte samverkar på detta sätt kan 
ha kommit överens om att bistå varandra vid tillfälliga förhinder. Ad
vokat kan också behöva anlita advokat på annan ort som platsombud 
exempelvis under en förberedande förhandling. 

I de angivna fallen anser utredningen att nuvarande ordning många 
gånger kan vara onödigt tyngande. I praktiken löses i dag i flertalet fall 
frågan så att det offentliga biträdet redan i samband med ansökan om 
rättshjälp begär att få sätta annan i sitt ställe. En sådan begäran torde 
alltid bifallas av rättshjälpsnämndcn. Oftast är det en jurist på samma 
advokatbyrå som man önskar sätta i sitt ställe men det kan också vara 
någon annan. I den mån detta förfarande praktiseras och eventuellt 
byggs ut ytterligare kan olägenheterna med gällande regler i stort sett 
sägas vara undanröjda. Enligt utredningens mening är det emellertid 
mer tilltalande - och enklare - att i stället lösa problemet genom en 
direkt lagregel som ger advokat generell rätt att sätta annan advokat i 
sitt ställe. En sådan regel kan väl försvaras med hänvisning till den 
garanti mot missbruk som ligger i lcdamotskapet i advokatsamfundet. 
Med ett sådant synsätt är det logiskt att ge även offentligt biträde som 
inte är advokat rätt att utan tillstånd sätta advokat i sitt ställe. Vill of
fentligt biträde - advokat eller annan - sätta någon som inte är advo
kat i sitt ställe bör däremot tillstånd krävas. 

När det gäller beslutsfunktionen framhåller utredningen att det f. n. 
alltid är rättshjälpsnämnden som meddelar tillstånd till substitutionen. 
Utredningen anser att allmänna domstolar och vissa därmed jämställda 
domstolar, förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder och 
överexekutor bör ha rätt att medge substitution. Är rättshjälpsärendet 
inte föremål för handläggning vid sådan myndighet som nu nämnts bör 
dock rättshjälpsnämnden liksom f. n. pröva om substitution skall få ske. 

Entledigande av biträde bör enligt förarbetena till RHL kunna ske 
t. ex. när biträdet inte utför uppdraget med tillräcklig omsorg eller på 
annat sätt åsidosätter sina plikter som biträde. I detta hänseende finner 
utredningen ingen anledning till ändrat ståndpunktstagande. 

RHL innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om biträdesbyte. 
Det anses emellertid att föreskriften om återkallelse av biträdesförord
nande är tillämplig även vid byte av biträde. 

I praxis har man intagit en restriktiv hållning när det gäller byte av 
biträde. Även utredningen anser att det är viktigt främst från kostnads-
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synpunkt att en begäran om biträdesbyte prövas noggrant. Enligt utred

ningens mening bör denna synpunkt komma till uttryck i RHL. Utred

ningen föreslår därför en bestämmelse av innebörd att byte av biträde 

får ske bara efter särskilt tillstånd och att sådant tillstånd får lämnas 

bara om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den 
rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger till det. 

När det gäller frågan vilken myndighet som bör anförtros prövningen 

av frågor om biträdcsbyte och entledigande i annat fall av biträde hän

visar utredningen till vad som anförts härom i fråga om substitution. 

8.2 Slutreglcringsförfarandet 

8.2.J Nuvarande ordning 

Sedan den rättsliga angelägenheten slutförts eller rättshjälpen på an

nat sätt upphört, skall rättshjälpsnämnden fastställa slutligt kostnads

bidrag och göra avräkning med den som har haft rättshjälp. Den slut

reglering av rättshjälpsärendet som sker i och med detta avser enbart 

förhållandet mellan statsverket och den som har haft allmän rättshjälp. 

Slutreglering sker först sedan samtliga rättshjälpskostnader är kända. 

Har den allmänna rättshjälpen avsett mål eller ärende vid domstol eller 
annan myndighet måste alltså avgörandet i huvudsaken ha vunnit laga 

kraft. Vidare måste beslut om rättshjälpskostnad ha vunnit laga kraft. 

Har allmän rättshjälp lämnats utan beslut av rättshjälpsnämnden skall 
biträdet underrätta rättshjälpsnämnden om de kostnader för rättshjälpen 

som den rättssökande själv svarar för med undantag för kostnader för 

eventuell rådgivning. Bakgrunden till denna underrättelseskyldighet är 

att skyldigheten att utge kostnadsbidrag vid denna form av rättshjälp 
fullgörs genom att den rättssökande till biträdet betalar dennes ersätt
ning och svarar för övriga kostnader för rättshjälpen. 

Domstol eller annan myndighet som i visst mål eller ärende har med
delat beslut enligt 9 § RHL skall underrätta rättshjälpsnämnden när 
den slutligen handlagt målet eller ärendet. I underrättelsen skall anges 
om talan fullföljts mot myndighetens avgörande i huvudsaken eller mot 
dess beslut om rättshjälpskostnad. Underrättelse som avser beslut i an

ledning av fullföljd talan mot beslut om rättshjälpskostnad skall inne

hålla uppgift om det överklagade beslutet. 
Rättshjälpsnämnden skall också ha underrättelse om beslut om ersätt

ning till biträde som domstol meddelat, innan den slutligen handlagt 

målet eller ärendet. Sådan underrättelse skall ske inom en vecka från 
ersättningsbeslutet. 

Avsikten med de underrättelser som nu nämnts är att ge rättshjälps
nämnden underlag för att verkställa slutregleringcn - dvs. fastställa 
slutligt kostnadsbidrag och göra avräkning med den som har haft rätts-
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hjälp - i sådana fall där annan myndighet fattat beslut i ersättnings
frågor. 

Slutreglering skall innehålla uppgift om 
1. Avgiften för rättshjälpen (maximibeloppet för den rättssökandes 

kostnadsbidrag) enligt något eller några av följande alternativ: 
- enligt vad som fastställts i beslutet om allmän rättshjälp 
- enligt vad som fastställts genom ett senare beslut av rättshjälpsnämn-

den (föranlett exempelvis av ändrade ekonomiska förhållanden hos 
den rättssökande) 

- enligt vad som fastställts genom beslut vid slutregleringen (som också 
kan vara föranlett av ändrad ekonomisk situation för den rättssö
kande). 

2. Rättshjälpskostnaderna 
(enligt de underrättelser som inkommit till rättshjälpsnämnden eller, om 
rättshjälpsnämnden fattat beslutet om ersättning, enligt vad som framgår 
av nämndens handlingar). 

3. Den slutliga avgiften för rättshjälpen (den rättssökandes slutliga 
kostnadsbidrag). Det slutliga kostnadsbidraget kan fastställas till något 
av följande belopp: 
- samma belopp som maximibeloppet 
- samma belopp som rättshjälpskostnaderna 
- maximibeloppet samt ytterligare ett belopp som lagts på till följd av 

att den rättssökande eller ställföreträdare för honom genom vårds
löshet eller försummelse föranlett ökade kostnader för rättshjälpen 
(29 § RHL). 

4. Det eller de belopp som den rättssökande betalat i kostnadsbidrag. 
Belopp som har betalats in till rättshjälpsnämnden skall avräknas från 
det slutliga kostnadsbidraget. 

5. Det belopp som den rättssökande beroende på resultatet av avräk
ningen under 4 skall betala till eller erhålla av rättshjälpsnämnden. 

Den som är missnöjd med den av rättshjälpsnämnden verkställda slut
regleringen kan föra talan hos besvärsnämnden. 

Om rättshjälpsnämnd har utfärdat ansvarsförbindelse på statens väg
nar enligt 10 § RHL och frågan huruvida ansvarsförbindelsen föranle
der utgift för staten inte är avgjord när slutregleringen sker, skall det 
anmärkas att ny slutreglering kan komma att ske. 

Har biträde förordnats för den rättssökande, skall avräkning ske ock
så med biträdet. Utgångspunkten för denna avräkning är den biträdes
ersättning som domstol eller rättshjälpsnämnd fastställt enligt 22 § RHL. 
Från den fastställda biträdesersättningen skall avräknas vad den rätts
sökande är skyldig att utge som kostnadsbidrag till biträdet. Avräk
ningen med biträdet sker som slutavräkning, om den rättsliga angelä
genheten slutförts eller om rättshjälpen upphört på annat sätt, och som 
partiell avräkning, om den sker dessförinnan. 
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Biträde enligt RHL är skyldigt att i första hand ta ut sin biträdeser
sättning ur det kostnadsbidrag som betalas till biträdet av den rättssö
kande. Endast skillnaden mellan den fastställda biträdesersättningen 
och vad den rättssökande är skyldig att utge som kostnadsbidrag till 
biträdet skall betalas ut till biträdet av allmänna medel. Det bör obser
veras att det belopp som skall avräknas är det belopp som den rätts
sökande är skyldig att utge som kostnadsbidrag. Om den rättssökande 
verkligen fullgjort denna sin skyldighet saknar betydelse för avräkning
en. Biträdet står sålunda risken för att kostnadsbidrag inte betalas. 

Slutavräkning skall innehålla uppgift om 
1. Den fastställda biträdesersättningen. 

Från biträdesersättningen skall avräknas: 
2. Belopp som den rättssökande är skyldig att utge som kostnads

bidrag. 

3. Belopp som biträdet tidigare har erhållit av rättshjälpsnämnden an
tingen 

- i förskott enligt 31 § RHK eller 
- vid partiell avräkning (21 § 2 st. RHK). 

Slutligen skall anges: 

4. Belopp som biträdet skall erhålla av rättshjälpsnämnden eller, i fö
rekommande fall, betala till rättshjälpsnämnden (27 § 2 st. RHL). 

överensstämmer det slutliga kostnadsbidraget med det maximibelopp 
som fastställts i samband med beslutet om rättshjälp behövs ingen egent
lig slutreglering utan här blir det endast fråga om avräkning med den 
som haft rättshjälp. 

Slutavräkning kan som framgår av vad som förut nämnts inte ske 
förrän samtliga rättshjälpskostnader är kända. Detta innebär att biträ
det inte får ut sin ersättning instans för instans. För att biträdet inte 
skall behöva vänta på ersättningen finns därför möjlighet att göra par
tiell avräkning. 

En förutsättning för att partiell avräkning skall få ske är att den 
fastställda biträdesersättningen överstiger maximibeloppet för den rätts
sökandes kostnadsbidrag. Partiell avräkning sker på grundval av under
rättelse från allmän domstol. På motsvarande sätt kan partiell avräk
ning ske när rättshjälpsnämnd själv fastställer biträdesersättning i för
valtningsärcnde som förs genom flera instanser. 

Partiell avräkning skall innehålla uppgift om 
1. Fastställd ersättning till biträdet. 
2. Maximibeloppet för den rättssökandes kostnadsbidrag. Detta be-

lopp skall avräknas från biträdesersättningen. 
3. Belopp som biträdet fått i förskott av rättshjälpsnämnden. 
4. Det belopp som skall betalas ut till biträdet av rättshjälpsnämnden. 
Genom partiell avräkning kan biträde få ut ersättning instans för in-

stans. Biträdes intresse att få ut ersättning inom ramen för handlägg-
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ningcn i en instans eller under handläggningen av en utomprocessuell an
gelägenhet tillgodoses däremot genom reglerna om förskott på biträdes

ersättningen. Förskott kan utgå om det med hänsyn till målets eller 
ärendets art eller eljest är skäligt. Framställning om förskott görs hos 
den myndighet som bestämmer ersättningen till biträdet. Det är emeller
tid alltid rättshjälpsnämnden som betalar ut förskottet. Domstol som 
beslutat om förskott skall därför underrätta rättshjälpsnämnden om be
slutet. 

Den myndighet som fastställer förskottet måste beakta att biträdet är 
skyldigt att i första hand ta ut sin biträdesersättning ur det kostnads
bidrag som skall betalas till honom. Förskott skall enligt ett beslut av 
besvärsnämnden bestämmas till ett a contobelopp. 

Det är alltid rättshjälpsnämnden som ombesörjer att biträdesersätt
ning som skall utgå av allmänna medel tillställs biträdet. I fråga om an
nan ersättning av allmänna medel, t. ex. ersättning till vittne, är det den 
myndighet som bestämmer ersättningen som också svarar för att ersätt
ningen tillställs den berättigade. 

Ersättning av allmänna medel till vittne och, om särskilda skäl före
ligger, även till annan skall betalas ut omedelbart. Sker inte detta skall 
myndigheten inom en vecka sända över besked om ersättningsbeslutct 
till den redovisningscentral som betjänar myndigheten eller om myndig
heten inte betjänas av rcdovisningscentral på annat sätt vidta åtgärd för 
utbetalning. Kommunal myndighet och annan statlig myndighet än dom
stol, hyresnämnd, arrendenämnd eller rättshjälpsnämnd tillgodoförs ef
ter framställning till domstolsverket medel som myndigheten har beta
lat ut. 

8.2.2 Utredningen 

Utredningen framhåller att den främsta orsaken till att både slutreg
lcringsförfarandet och förfarandet vid fördelning av ersättning som mot
part ålagts att återbetala har blivit så komplicerat torde vara att kost
nadsbidraget inte skall fastställas slutligt förrän rättshjälpsärendet är 
helt avslutat. Detta beror på att man först då vet hur stora de rätts
hjälpskostnader blir som kostnadsbidraget skall ställas i relation till. 
Kostnadsbidraget får ju inte överstiga rättshjälpskostnaderna. 

Att rättshjälpskostnaderna understiger det maximibelopp för kost
nadsbidraget som fastställts i samband med att allmän rättshjälp bevil
jats är emellertid sällsynt. Det är också ovanligt att någon jämkning sker 
av detta maximibelopp. Som förut nämnts är därför också särskild slut
reglering ovanlig och rättshjälpsärendena avslutas i regel genom slutav
räkning med klient och biträde. Kostnadsbidraget är i det övervägande 
antalet fall mycket lågt. Av den undersökning som utredningen har låtit 
utföra angående storleken av den rättssökandes slutliga kostnadsbidrag 
framgår att detta i 78,9 % av fallen uppgick till högst grundbeloppet. 
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Mot bakgrunden av det nu anförda kan det enligt utredningen ifrågasät
tas om det inte går att förenkla rutinerna vid slutreglering och därmed 
också vid fördelning av ersättning som motpart har förpliktats att åter
betala. 

Ett sätt att åstadkomma förenklingar är enligt utredningens mening 
att föreskriva att den rättssökandes rättshjälpsavgift prövas slutligt i 
samband med att beslut fattas om ersättning enligt RHL. I de fall där 
domstol och vissa andra myndigheter enligt vad som tidigare har före
slagits anförtros prövningen av ersättningsfrågor skulle alltså myndig
heten också pröva rättshjälpsavgiften. Är det rättshjälpsnämnden som 
beslutar om ersättning skulle det bli rättshjälpsnämnden som fastställer 
rättshjälpsavgiften. Med en sådan ordning för fastställande av rätts
hjälpsavgiften skulle man komma ifrån en hel del av den pappcrshan

tering som f. n. sker. Den särskilda slutregleringen och den underrättel
seskyldighet som är förenad med denna skulle sålunda kunna slopas. 
Det skulle då inte heller bli nödvändigt med ett särskilt förfarande för 
slutavräkning och partiell avräkning med biträde. 

Vad som f. n. hindrar att man i sådana fall där handläggning vid 
myndighet kommer i fråga tillämpar en ordning av nyss angiven inne
börd är att avgörandet i ersättningsfrågan inte kan omfatta samtliga kost
nader hos den myndighet som fattar ersättningsbeslutet. Vid tidpunkten 
för avgörandet vet denna myndighet nämligen inte hur stora de expe
ditionsavgifter eller exekutionsavgifter blir som är förenade med må
lets handläggning. Enligt 9 § andra stycket 5 och 6 RHL utgör ju så
dana avgifter och vissa andra kostnader rättshjälpskostnader. I de säll
synta fall där kostnadsbidraget vid beviljandet av allmän rättshjälp fast
ställts till högre belopp än rättshjälpskostnaderna kan myndigheten där
för inte uttala sig om hur stort det slutliga bidraget skall bli. Detta hin
der undanröjs emellertid om man genomför utredningens förslag att 
den som har rättshjälp befrias från sådana avgifter. Den myndighet som 
har att pröva ersättningsfrågan bör därför enligt utredningens mening 
i samband med att ersättningen fastställs också fastställa rättshjälpsav
giften. 

Utredningen konstaterar att statistiken visar att uppgiften att fast
ställa rättshjälpsavgift inte blir särskilt betungande. I det klart övervä
gande antalet fall torde det nämligen endast bli fråga om att godta den 
preliminära rättshjälpsavgift som bestämts i samband med att allmän 
rättshjälp beviljats. Visar det sig, när avgiften skall fastställas, att den 
rättssökandes ekonomiska situation förändrats efter beslutet om allmän 
rättshjälp, kan det dock bli fråga om att höja eller sänka rättshjälps
avgiften. En jämkning av rättshjälpsavgiften bör också kunna ske om 
den rättssökande genom vårdslöshet eller försummelse föranlett ökade 
kostnader för rättshjälpen. Utredningen anser att den myndighet som 
fastställer ersättning enJigt RHL har bättre förutsättningar än rätts-
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hjälpsnämnderna att bedöma om jämkning är påkallad av skäl som nu 
redovisats. 

Innebär myndighetens beslut att rättshjälpsavgiften skall uppgå till hög
re belopp än den rättshjälpsavgift som tidigare fastställts, skall mellan
skillnaden betalas in till statsverket. Rättshjälpsavgift som bestämts i 
samband med att allmän rättshjälp beviljats skall däremot i regel inbe
talas till den advokat som beviljat rättshjälpen eller som förordnats till 
biträde i sådant fall där rättshjälpsnämnden eller domstol beviljat all
män rättshjälp. 

Utredningen framhåller även att dess förslag om att rättshjälpsavgit
ten skall fastställas i samband med att ersättningsfrågan prövas för med 
sig att förfarandet vid avräkning med offentligt biträde kan förenklas. 

När ersättning första gången i ärendet fastställs till offentligt biträde, 
skall det belopp som den rättssökande är skyldig att utge som rätts
hjälpsavgift till biträdet avräknas. Den myndighet som fastställer ersätt
ningen skall ha rätt att utgå ifrån att biträdet uppburit avgiften. Biträ
det svarar alltså för att beloppet inbetalas. 

Uppgår rättshjälpsavgiften till större belopp än som motsvarar den 
ersättning som fastställts för biträdets arbete får biträdet åläggas att 
lämna ifrån sig vad han kan ha tagit emot för mycket. Detta kan bli 
fallet om den rättssökandes ekonomiska förhållanden föranlett en hög 
rättshjälpsavgift men det kan också vara så att biträdet har fått vidkän
nas prutning på arvodet t. ex. därför att han varit vårdslös eller därför 
att han uppenbart missbrukat behörigheten att bevilja rättshjälp. Har 
inga andra kostnader, såsom exempelvis utredningskostnader, uppkom
mit, får mellanskillnaden betalas tillbaka till den rättssökande. Återbe
talning sker när ersättningsbcslutet har vunnit laga kraft. 

Den ordning som nyss förordats innebär enligt utredningen att det 
särskilda förfarandet med slutavräkning och partiell avräkning med bi
träde inte behövs. Vad som återstår av den fastställda biträdesersätt
ningen sedan avdrag gjorts för vad det offentliga biträdet i förekom
mande fall uppburit i rättshjälpsavgift kan utanordnas av den myndig
het som fastställer ersättningen. Blir det inte fråga om avräkning därför 
att rättshjälpsavgiften i dess helhet betalats in till statsverket - offent
ligt biträde kan ju ha förordnats efter det att allmän rättshjälp beviljats 
- har myndigheten att utanordna hela ersättningen. Detsamma blir för
hållandet om avräkning redan tidigare skett, vilken situation uppkom
mer om ett mål eller ärende vari rättshjälp förekommer överklagas till 
högre instans. 

Den myndighet som bestämmer ersättningen bör alltså ombesörja att 
ersättningen tillställs den berättigade. I fråga om t. ex. ersättning till 
vittnen bör liksom nu gälla att ersättningen betalas ut omedelbart. Även 
i övrigt bör bestämmelserna i 32 § RHK kunna .tillämpas. Sålunda bör 
myndighet, om ersättningen inte omedelbart betalas· ut, sända besked 
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om ersättningsbeslutet till den redovisningscentral som betjänar myn
digheten eller om myndigheten inte betjänas av rcdovisnirigscentral på 
annat sätt vidta åtgärd för utbetalning. Annan statlig myndighet än 
domstol, hyresnämnd, arrendenämnd eller rättshjälpsnämnd får sedan 
efter framställning till domstolsverket tillgodoföras medel som betalats 
ut. 

Om ett mål eller ärende vari allmän rättshjälp förekommit överklagas, 
kan, påpekar utredningen, vissa problem uppkomma med den ordning 
som utredningen har föreslagit när det gäller fastställandet av rätts
h jälpsavgiften. Den högre instansen får då också pröva rättshjälpsavgif
ten med hänsyn till att dennas storlek kan komma att påverkas av för
farandet i den högre instansen. Det torde emellertid nästan alltid bara 
bli fråga om att godta den lägre myndighetens prövning. Om kostna
derna i den lägre instansen har understigit rättshjälpsavgiften kan det 
emellertid bli nödvändigt för den högre instansen att höja avgiften till de 
sammanlagda kostnaderna i den lägre och högre instansen. Fastställs av
giften till ett högre belopp i den högre instansen, får denna förplikta den 
rättssökande att inbetala mellanskillnaden till statsverket. Reglcrandet av 
förhållandet mellan en högre preliminär avgift och en lägre slutlig av
gift bör alltså vara en sak mellan biträdet och den rättssökande. Det 
torde komma att höra till sällsyntheterna att biträdet tar ut hela den 
preliminära avgiften om denna utgår med ett högt belopp. Återbetal
ning från biträdet till den rättssökande torde därför inte bli särskilt van
lig. 

Utredningen uppmärksammar en annan situation som kan vålla vissa 
problem, nämligen om biträde överklagar beslut varigenom hans arvode 
prutats ned under den preliminära rättshjälpsavgiften med påföljd att 
rättshjälpsavgiftcn fastställts till lägre belopp och biträdet förpliktats be
tala tillbaka mellanskillnaden till den rättssökande. Ett bifall till biträ
dets talan kan då också leda till att rätts~1j'.::Jpsavgiften höjs. I ett sådant 
fall får biträdet tillerkännas mellanskil!lladen mellan den överklagade 
och den fastställda ersättningen av statsverket och den rättssökande be
tala mellanskillnaden mellan den först fastställda och den ändrade rätts
hjälpsavgiften till statsverket. 

Slutligen kan man tänka sig ytterligare ett fall där det kan bli fråga 
om en höjning av rättshjälpsavgiften i den högre instansen och det är 
om den rättssökande genom försummelse eller vårdslöshet vållar onö
diga kostnader i den högre instansen. 

8.3 Motparts crsättningsskyldighet för kostnaden för allmän rättshjälp 

8.3.1 Nuvarande ordning 

När slutreglering sker tas ingen ·hänsyn till den betalningsskyldighet 
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för rättshjälpskostnad som åvilar motpart. Slutregleringen avser enbart 
förhållandet mellan statsverket och den som bar haft allmän rättshjälp. 
Emellertid gäller enligt 31 § RHL de regler om skyldighet att ersätta 
rättegångskostnad som finns i RB eller annan lag även i fråga om kost
naderna för rättshjälpen, när i mål eller ärende vid allmän domstol, 
krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen den ena eller båda 
parterna har beviljats allmän rättshjälp. Motpart eller annan som är er
sättningsskyldig för sådana kostnader skall åläggas att utge ersättningen 
till statsvcrket. Tappande motpart får alltså ersätta statsverket hela kost
naden för parts rättshjälp utan avräkning av partens kostnadsbidrag. 
Bakgrunden till detta är att domstolen inte berörs av kostnadsbidrags
reglerna och därför, när kostnadsfördelningen mellan parterna bestäms, 
saknar kunskap om vilka kostnader statsverket slutligt skall bära och 
vilka kostnader den som haft rättshjälpen slutligt skall bära via kost
nadsbidraget. Detta avgörs ju av rättshjälpsnämnden vid slutregleringen 
av rättshjälpsärendet. 

Fördelning av kostnader mellan parter förekommer inte bara vid all
män domstol, arbetsdomstolen och bostadsdomstolen. I lagen (1929: 
145) om skiljemän finns en särskild bestämmelse om skiljedomskostna
dcrna. Enligt 24 § kan skiljemännen, om parterna inte har överens
kommit annat, på yrkande av någondera parten pröva om och i vad 
mån motparten skall gottgöra parten honom åliggande ersättning till 
skiljemännen och övriga kostnader för förfarandet. Enligt 197 § UL be
stämmer i utsökningsmål överexekutor efter skälighet om och till vilket 
belopp den tappande parten bör till den andre utge ersättning för hans 
kostnad i målet. 

Även i övrigt förekommer i viss omfattning att förvaltningsmyndighet 
i förvaltningsärende rörande tvist mellan enskilda parter tillerkänner 
vinnande part kostnadsersättning från tappande part. När kostnadsför
delning sålunda förekommer och den ena parten eller båda parterna har 
beviljats allmän rättshjälp skall enligt 31 § fjärde stycket första punkten 
RHL därom gällande bestämmelser ha motsvarande tillämpning i fråga 
om kostnaderna för rättshjälpen. 

När kostnadsfördelning förekommer vid förvaltningsdomstol, förvalt· 

ningsmyndighet eller skiljenämnd kompliceras bilden av att i dessa mål 
och ärenden ersättning till biträde bestäms av rättshjälpsnämnden. Den 
angivna ordningen innebär att två olika organ får beslutanderätten i 
kostnadsfrågorna. När målet eller ärendet avgörs vet sålunda förvalt
ningsdomstolen, förvaltningsmyndigheten eller skiljenämnden inte hur 
stora kostnaderna för rättshjälpen blir. Med hänsyn härtill har före
skrivits, att vid beslut om kostnadsfördelning betalningsskyldighet skall 
åläggas mot statsverket för rättshjälpskostnaderna i deras helhet eller 
till viss kvotdel utan angivande av bestämt belopp. Sedan därefter rätts
hjälpsnämnden meddelat beslut i fråga om biträdets ersättningsanspråk," 
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framgår parts ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnaderna även be
loppsmässigt. 

När mål eller ärende i vilket part beviljats allmän rättshjälp avgörs, 
skall beslut samtidigt meddelas om ersättning till statsverket. Ersätt

ningsskyldigheten till statsverket skall fastställas oberoende av yrkande 
och oberoende av vad parterna kan ha avtalat i kostnadsfrågan (jfr 
prop. 1972: 4 s. 340). 

Har motparten ålagts att utge ersättning till statsverket skall under
rättelse om beslutet tillställas rättshjälpsnämnden. Detta skall ske så 
snart beslutet vunnit laga kraft. Centralmyndigheten meddelar närmare 
föreskrifter om hur allmän domstol, krigsrätt, arbetsdomstolen och bo
stadsdomstolen skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

Rättshjälpsnämnden skall ombesörja att ersättningsbesluten verk
ställs. Därvid har rättshjälpsnämnden att vidta åtgärder enligt före
skrifter som centralmyndigheten meddelar efter samråd med riksskatte
verket. 

8.3.2 Utredningen 

När det gäller fördelning av kostnaderna för rättshjälp finns det en
ligt utredningens uppfattning ingen anledning att i förevarande sam
manhang ändra på de nuvarande reglerna som innebär att bestämmel
serna i lag om parts rättegångskostnader skall tillämpas även i fråga 
om part som har allmän rättshjälp. Även andra bestämmelser som finns 
om fördelning av kostnader mellan parter bör gälla. Utredningen före
slår dock i ett senare sammanhang viss ändring i de regler som gäller 
om makes ersättningsskyldighet vid gemensam ansökan om äktenskaps
skillnad m. m. 

I fråga om fördelningen mellan statsverket och den rättssökande av 
de medel som motpart skall betala tillbaka gäller att den som har haft 
allmän rättshjälp får ersättning för sitt kostnadsbidrag först sedan stats
verket har fått full ersättning för sina kostnader i anledning av rätts
hjälpen. 

Förslaget till förenkling av systemet för att fastställa rättshjälpsavgif
ten får enligt utredningen betydelse även i nu berört hänseende. Som 
ovan nämnts för nämligen förslaget med sig att myndigheten vid för
delningen av betalningsskyldigheten vet hur stor rättshjälpsavgiften är. 
Utredningen anser att det inte kan komma i fråga att införa en ordning 

som innebär att statsverket alltid övertar den rättssökandes fordran på 
rättshjälpsavgift och alltså betalar ut hela rättshjälpsavgiftcn till den 
rättssökande. En sådan ordning skulle kunna medföra risk för att all
män rättshjälp söks - oavsett rättshjälpsavgiftens storlek - endast i 
syfte att skapa garantier för att få ersättning för tilldömda rättegångs
kostnader. 

I motsats till vad som nu gäller, nämligen att den rättssökande får er-
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sättning för sitt kostnadsbidrag först sedan statsvcrket har fått full er
sättning för sina kostnader i anledning av rättshjälpen, föreslår utred
ningen följande ordning för fördelning av ersättning för rättshjälpskost
nader som motpart eller annan förpliktats att utge. Motpart eller annan 
som är ersättningssk.-yldig för rättshjälpskostnadcr åläggs att utge hela 
ersättningen till statsverket bara i de fall där den del av ersättningen 
som avser den rättssökandes rättshjälpsavgift inte överstigit fem pro
cent av basbeloppet (f. n. omkring 500 kr.). Den rättssökande skall emel
lertid i ett sådant fall berättigas att av statsverket återfå erlagd rätts
hjälpsavgift. Har jämkning av återbetalningsskyldigheten skett skall 
motsvarande jämkning göras av det belopp som den rättssökande skall 
få tillbaka. 

Om däremot rättshjälpsavgiften överstigit fem procent av basbeloppet 
bör motparten förpliktas att utge rättshjälpsavgiften eller del av den till 
den rättssökande och mellanskillnaden mellan rättshjälpskostnaderna 
och rättshjälpsavgiften till statsverket. Med en sådan lösning kommer 
enligt utredningen man också ifrån det nuvarande omständliga förfa
randet med upprättandet av fördelningskort och bevakning m. m. 

8.4 Motparts ersättningsskyldighct i vissa fall 

8.4.1 Nuvarande ordning 

Enligt 31 § andra stycket RHL gäller en specialregel beträffande parts 
ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader för det fall att makar efter 
gemensam ansökan vinner boskillnad eller äktenskapsskillnad, om ena 
maken har åtnjutit allmän rättshjälp. Då skall nämligen rätten, om det 
inte med hänsyn till omständigheterna är obilligt, ålägga andre maken 
att betala statsverket hälften av kostnaderna för rättshjälpen. I praxis 
torde bestämmelsen tillämpas så att make, som vid allmän rättshjälp inte 
skulle haft att betala mer än grundavgiften i kostnadsbidrag, inte åläggs 
någon återbetalningsskyldighet. Inte heller torde någon återbetalnings
skyldighct förekomma om maken i målet haft kostnader för eget om
bud. I övriga fall förpliktas däremot maken att betala hälften av den 
andre makens rättshjälpskostnader. 

Skyldighet för make som inte har allmän rättshjälp att betala stats
verket hälften av kostnaderna för makes rättshjälp kan enligt 31 § tred
je stycket RHL åläggas av rättshjälpsnämnden i fråga om kostnaderna 
för skiftesman och för utredning som denne har föranstaltat om i ärende 
om bodelning. Beslut om sådan betalningsskyldighet får verkställas en
ligt vad som är föreskrivet om domstols dom. 
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8.4.2 Utredningen 

Utredningen anför inledningsvis att mö)ligheten att ålägga make be
talningsskyldighet för hälften av kostnaderna vid gemensam ansökan 
infördes redan under den fria rättegångens tid för att hindra att den 

make som inte hade fri rättegång skulle kunna "åka snålskjuts" på and
re makens fria rättegång och helt slippa ifrån kostnader i skillnadsmålet 
trots att han hade förmåga att betala för sig. Efter RHL:s tillkomst 
torde den berörda regeln tillämpas så, att make vars kostnadsbidrag inte 
skulle överstiga grundbeloppet, som f. n. är 80 kr., inte åläggs återbc
talningsskyldighet. Vid högre kostnadsbidrag förpliktas maken däremot 

att betala hälften av den andre makens rättshjälpskostnader. Med stöd 
av billighetsregeln kan den förste maken också slippa återbetalning, om 
han har haft eget biträde i målet. 

De skäl som ligger bakom regeln om makes skyldighet att betala del 
av kostnaden för den andre makens rättshjälp har alltjämt giltighet. 
Man kan sålunda knappast se bort från att när make efter gemensam 
ansökan i skillnadsmål beviljas allmän rättshjälp den andre maken mes
tadels också drar viss nytta av rättshjälpen. Utredningen anser därför att 
det inte kan komma i fråga att helt slopa möjligheten att ålägga andre 
maken viss betalningsskyldighet i nu berörda fall. 

Huvudregeln bör enligt utredningens uppfattning alltjämt vara att 
andre maken skall betala statsvcrket hälften av rättshjälpskostnadcrna. 
Det bör emellertid införas möjlighet att anpassa bctalningsskyldighcten 
till den andre makens betalningsförmåga. Ett mått på denna är den 
rättshjälpsavgift som skulle ha utgått om den andre maken hade bevil
jats allmän rättshjälp. Det kan emellertid ifrågasättas från samhällseko
nomisk synpunkt, om indrivningsmyndighcterna skall belastas med in
drivning av låga belopp. Utredningen anser därför att bctalningsskyl
dighet inte bör åläggas om den andre makens rättshjälpsavgift ej skulle 
överstiga grundavgiften. Skulle å andra sidan den andre makens rätts
hjälpsavgift överstiga hälften av kostnaderna bör betalningsskyldighet 
givetvis inte åläggas med högre belopp än hälften av kostnaderna och 
likaså bör huvudregeln gälla om den andre maken inte kunnat få all
män rättshjälp på grund av för hög inkomst. 

Liksom f. n. bör det finnas möjlighet att befria andre maken från be
talningsskyldighet om också den andre maken har haft kostnader för 

eget ombud eller om det i annat fall är obilligt. Befrielse från betal
ningsskyldighet bör dock inte komma i fråga om den andre makens 
kostnader avsett enbart rådgivning. 

Enligt utredningen bör det inte innebära något större merarbete för 
den rättshjälpsberättigade makens offentliga biträde att tillhandahålla de 
upplysningar om den andre makens ekonomi som krävs för att domsto
len skall kunna bedöma storleken av den rättshjälpsavgift som skulle 
utgå om den andre maken hade allmän rättshjälp. Eftersom den av ut-
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redningen nu föreslagna maximeringsregeln kan vara till förmån för den 

andre maken torde det inte heller vara svårt att få honom att medverka 
till att hans ekonomiska förhållanden klarläggs. Något yrkande från den 
andre maken om att maximeringsregeln skall tillämpas torde alltså inte 
behövas. Den make som har rättshjälp bör därför efter anmodan av 

domstol lämna uppgifter till ledning för tillämpning av regeln antingen 
genom sitt offentliga biträde eller på annat sätt. Det mest praktiska tor
de dock vara att uppgiftslämnandet sker i samband med att den gemen
samma ansökningen inlämnas till domstolen. 

När det gäller skyldighet för make som inte har allmän rättshjälp att 
betala andre makens kostnader för skiftesman och för utredning som 
denne föranstaltat i ärende om bodelning anser utredningen att den fö
reslagna maximiregeln i sådant ärende skall äga motsvarande tillämp
ning. I detta fall är det dock rättshjälpsnämnden som meddelar beslu
tet. Det bör enligt utredningens mening ankomma på skiftesmannen att 
förse rättshjälpsnämnden med underlag för bedömning av betalnings
skyldighetens storlek. 

9 Rättshjälp genom offentligt biträde 

9.1 Förutsättningar för förordnande av offentligt biträde 

9.1.l Nuvarande ordning 

I ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa utlännings
ärenden m. m. kan en särskild form av rättshjälp, nämligen rättshjälp 
genom offentligt biträde, utgå. 

Rättshjälpsformen är inom sitt tillämpningsområde exklusiv. Allmän 
rättshjälp skall alltså inte meddelas i ärende i vilket förordnande av of
fentligt biträde kan komma i fråga. Uppgiften att administrera denna 
rättshjälpsform är i sin helhet lagd på rättshjälpsnlimnderna. 

Offentligt biträde kan enligt 41 § RHL förordnas i olika situationer 
som gäller den personliga rörelsefriheten eller den kroppsliga integrite
ten. Paragrafen upptar en katalog om 18 punkter enligt vilka förord
nande kan ske. Det kan t. ex. röra sig om ärende om förpassning eller 

utvisning eller om omhändertagande för samhällsvård. 
Det är inte tillräckligt att ärendet är sådant att det är hänförligt under 

någon av punkterna i katalogen utan därjämte måste de allmänna förut
sättningarna enligt 42 § RHL föreligga. 

Enligt 42 § första punkten skall offentligt biträde utses för den som 
åtgärden avser, om det behövs för tillvaratagande av dennes rätt. Biträ
de kan alltså förordnas oberoende av om den enskilde önskar det. Det 
saknar betydelse för förordnandet, om den enskilde själv har möjlighet 
att bekosta hjälpen. Någon avgift uttas således inte från den enskilde; 
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Vid bedömningen av behovet av offentligt biträde skall enligt 42 § 

andra punkten RHL särskilt beaktas om i väsentligt hänseende motstri
diga sakuppgifter har lämnats under utredningen eller betydelsefulla 
sakförhållanden i övrigt är oklara. 

Antalet framställningar om offentligt biträde vid de olika rättshjälps
nämnderna under år 1976 framgår av nedanstående uppställning. 

Rättshjälpsnämnden i 

Stock- Jön- Malmö Göte- Sunds- Umeå Samt-
holm köping borg vall liga 

2071 171 392 274 64 42 3 014 

Under år 1975 var motsvarande antal totalt 1 809. 

Av den statistiska undersökning som utredningen har låtit utföra 
framgår att de 1 360 ärenden om offentligt biträde som undersökningen 

avsåg fördelade sig på följande sätt efter angelägenhet. 

Ärendetyp 

Utlänningsärenden (41 § punkterna 6-12) 

Omhändertagande för samhällsvård m. m. enligt 
BvL (41 § punkt 4) 
Tvångsintagning eller kvarhållande i allmän vård

anstalt enligt NvL (41 § punkt 3) 

Intagning eller utskrivning enligt LSPV eller om

sorgslagen (41 § punkt 1-2) 
Övriga (41 § punkterna 5, 13-18) 
Utanför tillämpningsområdet 
Summa 

Procent av samtliga 
78,5 

10,2 

6,3 

3,2 
0,2 
1,5 

99,9 

En undersökning av 192 ärenden om offentligt biträde som inkommit 
till rättshjälpsnämnden i Göteborg under tiden januari-september 

1976 visar följande ärendefördelning. 

Ärendetyp 
Utlänningsärenden 
Omhändertagande för samhällsvård enligt BvL 

Tvångsintagning m. m. enligt NvL 
Övriga ärenden 

Summa 

Procent av samtliga 
84,9 

7,8 
3,7 

3,7 

100,1 

Utredningens undersökning avsåg också ärendenas fördelning efter 
rättshjälpsnämndens avgörande. Resultatet av denna undersökning var 

följande. 

8 Riksdagen 1978179. 1 sam!. Nr 90 
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Avgörande 
Bifall 
Avslag 
övrigt (avskrivning) 

Summa 

114 

Procent av samtliga 
79,5 
11,9 

8,6 

100,0 

I 185 eller 14 % av de 1 360 ärendena var den som åtgärden avsåg 
frihetsberövad. Offentligt biträde förordnades i 164 eller 89 % av dessa. 

9.1.2 Tidigare reformförslag 

I flera motioner till riksdagen har framställts yrkande om att det skall 
föreligga en ovillkorlig rätt att på begäran få offentligt biträde om par
ten är berövad friheten eller kan komma att bli berövad friheten genom 
beslutet. Så har skett i motionerna 1972: 1914 (yrkande 2), 1972: 1915 
(b), 1974: 1259 (yrkande B), 1975: 136 och 1975/76: 2053. 

I motionerna 1972: 1916 hemställdes om sådan ändring av rättshjälps
lagen att möjligheterna att erhålla rättshjälp genom offentligt biträde 
vidgades så att biträde i princip skall förordnas om enskild begär det. 

Yrkande om minskad restriktivitet i tillämpningen av bestämmelserna 
om rättshjälp genom offentligt biträde och om offentligt biträde i social
försäkringsmål framställdes i motion 1974: 1259 (yrkande C). Även i 
motionen 1975: 451 hemställdes om minskad restriktivitet vid tillämp
ningen av reglerna om rättshjälp genom offentligt biträde. 

I motionen 1975: 1110, slutligen, hemställdes att den som blir föremål 
för intagning enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vis
sa fall alltid tillförsäkras ett kompetent juridiskt biträde som har att fö
reträda den intagnes partsintresse. 

Justitieutskottet har uttalat sig i anledning av dessa motioner i betän
kandena JuU 1973: 1, 1974: 18, 1975/76: 17 och 1975/76: 24. 

I 1973 års betänkande anförde utskottet bl. a. (s. 34). 
Inom det vidsträckta område där enligt de föreslagna reglerna offent

ligt biträde skall kunna förordnas ryms en mångfald ärenden av myc
ket skiftande natur. En mängd olika sakfrågor inom vitt skilda ämnes
områden kan komma under bedömning. Ärendenas omfattning och svå
righetsgrad kan också växla i hög grad. Det kan vara fråga om kompli
cerade ärenden med oklara sakförhållanden och motstridiga sakuppgif
ter, men fall där både rättsläget och sakförhållandena är uppenbara kan 
också förekomma. Variationer mellan olika ärenden kan framträda även 
på det sätt att fråga om förordnande av biträde kan uppkomma i olika 
stadier av förfarandet. Ibland kan också en grundläggande saklig be
dömning nyligen ha gjorts av annan eller samma myndighet i ärende 
där den enskilde haft biträde. Mot denna bakgrund är det enligt utskot
tets mening uppenbart att en ordning som innebär att offentligt biträde 
skall förordnas så snart det begärs inte kan komma i fråga. Biträdes-
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frågan måste i varje särskilt fall avgöras efter en objektiv bedömning av 
behovet i det föreliggande ärendet. 

Enligt utskottets mening borde dock stor vikt fästas vid den enskildes 
egen inställning. Utskottet anförde i detta hänseende. 

Det är i förekommande ärenden inte sällan fråga om personer som 
upplever sig vara illa behandlade av samhället. För att inte förstärka 

denna inställning, som inte sällan torde minska förutsättningarna för ett 
förtroendefullt samarbete vid en efterföljande vård eller behandling, kan 
det därför av psykologiska skäl ofta vara angeläget att tillgodose ett be

stämt önskemål från den enskilde om biträdeshjälp. Den enskildes in
ställning kan dock enligt utskottets mening inte ses isolerad från de oli

ka faktorer som bör påverka bedömningen av behovet av biträde. 
Vad särskilt gäller betydelsen av att den enskilde är eller kan bli be

rövad friheten ville utskottet understryka att förhållandena kan vara 
mycket skiftande. Utskottet anförde. 

På t. ex. social- och kriminalvårdsområdena är ofta fråga om mycket 
korta omhändertaganden eller taganden i förvar, medan i t. ex. utskriv
ningsärcnden eller vid prövning i högre instans den enskilde kan vara 

berövad friheten under hela förfarandet. Det bör också beaktas att fri
hetsberövande på de områden där offentligt biträde kan förordnas som 
regel inte innebär en sådan isolering och begränsning i rörelsefriheten 
som t. ex. vid anhållande eller häktning. Jämförelsen med brottmåls
processen och rättegångsbalkens bestämmelser om ovillkorlig rätt till 
offentlig försvarare, då sådana tvångsmedel tillgrips är därför redan av 
detta skäl missvisande. Än mera haltar jämförelsen om man betraktar 
de grundläggande skillnaderna mellan förvaltnings- och brottmålspro
ccssen. I förvaltningsförfarandet har vederbörande myndighet ett direkt 
ansvar för utredningen och skyldighet att på särskilt sätt tillvarata den 
enskildes intressen. 

Utskottet ansåg sig inte kunna tillstyrka en ovillkorlig rätt till offent
ligt biträde i sådana fall där den enskilde är eller kan komma att bli 
berövad friheten. 

I 1974 års betänkande hänvisade utskottet till sitt tidigare utlåtande 
(s. 14). Utskottet sade sig dock i viss mån dela motionärernas uppfatt
ning om behovet av minskad restriktivitet. I fråga om behovsprövningen 
ville utskottet liksom tidigare understryka att stor vikt i det enskilda 
fallet borde fästas vid den enskildes inställning samt att även andra fak
torer, t. ex. att den enskilde är berövad friheten, borde beaktas. Beträf
fande yrkandet om offentligt biträde i socialförsäkringsmål ansåg ut
skottet, med hänvisning till yttrande av socialförsäkringsutskottet (SfU 
1973: 12) och till en av socialministern tillsatt utredning som enligt sina 

direktiv även skulle undersöka frågekomplexet om allmänt ombud i so
cialförsäkringsmål, att någon riksdagens åtgärd med anledning av mo
tionen inte behövdes. 
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I betänkandet JuU 1975/76: 17 fann utskottet skäl att på nytt uttala 
sin förståelse för motionärernas önskemål om en vidare tillämpning av 
institutet offentligt biträde. Med hänvisning till att frågorna härom skul
Jc utredas av rättshjälpsutredningen ansågs dock någon riksdagens åt
gärd med anledning av motionsyrkandena inte behövlig (se s. 19). Sam
ma ståndpunkt intogs i JuU 1975/76: 24 (s. 3). 

Efter inspektion av Iänsrätten i Stockholm tog justitieombudsmannen 

Wennergren 1974 upp frågan om möjligheterna att i samhällsvårdsären
den bevilja såväl föräldrarna som barnet eller enbart föräldrarna rätts
hjälp i form av offentligt biträde. Därvid inhämtades yttrande från DON 
som bl. a. anförde. 

Offentligt biträde skall enligt 42 § RHL utses för den som åtgärden 
avser, om det behövs för tillvaratagande av dennes rätt. Detta innebär 
beträffande i 41 § punkt 4 angivna ärenden att offentligt biträde kan 
utses endast för barnet och inte för vårdnadshavaren, jfr DON:s beslut 
nr 16/73. Allmän rättshjälp kan å andra sidan i sådant fall inte komma 
i fråga för barnet. Detta gäller även om i det enskilda fallet förordnande 
av offentligt biträde inte sker på grund av att behov av sådant biträde 
inte anses föreligga. Om vårdnadshavaren i nu avsedda ärenden är i be
hov av biträde kan allmän rättshjälp med biträdesförordnande beviljas 
denne, jfr DON:s beslut nr 74/73. Detta kan bli fallet om t. ex. delade 
meningar uppstår mellan vårdnadshavaren å ena sidan och det offent
liga biträdet, som har att iaktta barnets bästa, å andra sidan (jfr prop. 
1972: 132 s. 315). 

När vårdnadshavaren i nu berörda ärenden beviljats allmän rätts
hjälp med biträdesförordnande skall biträdet ta tillvara vårdnadshava
rens rätt. Ett offentligt biträde skall som tidigare sagts iaktta barnets 
bästa. Om endast offentligt biträde förordnats i ärendet är sålunda vård
nadshavaren - även om barnets intressen många gånger sammanfaller 
med vårdnadshavarens - inte garanterad att hans intressen beaktas av 
det offentliga biträdet. Eftersom allmän rättshjälp för vårdnadshavaren 
och rättshjälp genom offentligt biträde för barnet i berörda ärenden 
fyller olika syften kan det inte sägas föreligga valfrihet mellan berörda 
rättshjälpsformer. 

I beslut som meddelades den 7 oktober 1974 (Dnr 1928/74) tog JO 
särskilt upp frågan om det är barnet och/ eller föräldrarna som är att 
förstå som "den som åtgärden avser" enligt 42 § RHL och fann efter att 
ha redovisat uttalanden av olika ledamöter av lagrådet samt departe
mentschcfcn (se härom prop. 1972: 132 s. 310-311 och 315) att det 
låg närmast till hands att anse att med "den som åtgärden avser" i 42 § 

RHL endast kan åsyftas barnet. JO anförde vidare. 
Som anfördes från Iänsrättens sida vid min inspektion finns det risk 

för att ett ärende får en slagsida till fömån för barnavårdsintressena när 
dessa står emot föräldrarnas intresse att få vårda sitt eget barn och of-
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fcntligt biträde förordnas att tillvarata barnets intressen samtidigt som 
också beslutsinstansen - barnavårdsnämnden/sociala centralnämnden 
respektive länsrättcn och kammarrätten - kan vara inställd på att i 
första hand se till barnets skydd. Även om föräldrarna i ett sådant fall 
erhåller rättshjälp i form av allmän rättshjälp med biträdesförordnande, 
kan göras gällande att föräldrarna handikappas som parter i jämförelse 
med motparten i ärendet, som formellt utgörs av det egna barnet men 
reellt av de samhällsintressen som knyter sig till uppgiften att skydda 
barnet. Enligt min mening hade det från flera synpunkter tett sig mest 
tillfredsställande och i linje med grundtanken för rättshjälp genom of
fentligt biträde om i ett fall där en verklig intressekonfrontation upp
står också föräldrarna skulle kunna anses som "den som åtgärden av
ser" i 42 § rättshjälpslagen och tillerkännas rättshjälp genom offentligt 
biträde. Det är ju i ett sådant fall i realiteten mot dem som ingripandet 
riktar sig. Med de motivuttalanden som finns till paragrafen och den 
praxis som utbildat sig på grundval härav synes en sådan tolkning och 
tillämpning dock nu inte möjlig. Endast genom en lagändring torde en 
ändring i rättsläget kunna nås som möjliggör den ifrågasatta ordningen. 
Jag anser mig dock för närvarande ej ha tillräckligt underlag för att 
göra framställning om en sådan lagändring men kommer att med upp
märksamhet följa hur den nuvarande ordningen fortsättningsvis utfaller 
i praktiken. 

Efter inspektion av statens invandrarverk i maj 1974 uttalade j11stitie
omb11dsman11en Lu11dvik bl. a. följande (se JO:s ämbetsberättelse 1975/ 
76 s. 495). 

Möjligheterna till rättshjälp genom offentligt biträde har främst till
kommit för sådana mål eller ärenden där fråga kan uppkomma om 
tvångsåtgärder som starkt begränsar den enskildes rörelsefrihet eller som 
har avseende på den kroppsliga integriteten. Ett för utlänningen nega
tivt beslut i ett avlägsnandeärende kan innebära ett ingrepp av djup
gående slag. Med hänsyn härtill måste stora krav ställas på utredning
ens inriktning och tillförlitlighet. Sådana omständigheter som språksvå
righeter, bristande kunskap om gällande regler, utlänningens i vissa fall 
från hemlandet nedärvda respekt för polis och andra myndigheter med
för att biträdesbehovet här ofta gör sig mer gällande än i andra typer 
av ärenden, i vilka offentligt biträde kan förordnas. 

I propositionen 1972: 132 sade departementschefcn att det var ange
läget att en viss restriktivitet iakttogs vid bedömning av biträdesbeho
vet. Uttalandet grundade sig främst på de kostnadsaspekter som var 
knutna till reformen och på de bristande erfarenheterna för bedöm
ningen av biträdesbehov i förvaltningsärenden. Det synes mig som om 
man inte bör stirra sig blind på departementschefens uttalande i denna 
del utan se det i förening med vad han i övrigt sade om förutsättningar
na för förordnande av biträde. Lästa i sin helhet lägger departements-



Prop. 1978/79: 90 I 18 

chefens uttalanden i propositionen enligt min mening inte hinder i vä
gen mot en liberalisering av invandrarverkets praxis så som den i stora 
drag redovisades för mig vid inspektionen. 

Jag vill också säga att det synes mig klart att ett offentligt biträde 
kan göra stor nytta redan i det inledande skedet av en utredning och 
att man därför inte bör vänta med förordnande till dess ärendet är klart 
för avgörande i sak. Jag konstaterar med tillfredsställelse att invandrar
verket åtminstone numera synes dela denna åsikt. 

9.1.3 Utredningen 

Utredningen framhåller inledningsvis att tillgången till offentligt bi
träde har förbehållits vissa i lagen särskilt angivna typer av ärenden, 
där det framstått som angeläget att öppna möjlighet till denna form av 
rättshjälp. Offentligt biträde kan sålunda erhållas huvudsakligen på ut
länningslagstiftningens område samt i ärenden inom mentalsjukvården, 
nykterhetsvården, barnavården och kriminalvården. En viss restriktivitet 
vid bedömningen av behovet av offentligt biträde har ansetts nödvändig. 
En allmän förutsättning för sådant förordnande skall vara att behov av 
biträde har kunnat konstateras vid en objektiv bedömning i det enskilda 
fallet. 

Den restriktivitet beträffande användningen av rättshjälpsformen of
fentligt biträde som av kostnadsmässiga skäl har kommit till uttryck i 
förarbetena (prop. 1972: 132 s. 172 och 184) har slagit igenom också 
vid den praktiska tillämpningen av RHL. Det förefaller enligt utred
ningens mening som om rättshjälpsformcn offentligt biträde därigenom 
inte har kommit att helt motsvara den önskan om förstärkta rättsskydds
garantier för den enskilde som låg bakom rättshjälpsreformen. Delade 
meningar har uttalats om hur en ändring skall komma till stånd. 

Utredningen anser för sin del att det inte är tillräckligt att enbart lita 
till att praxis så småningom ändras i liberaliserandc riktning. Även om 
antalet förordnanden om offentligt biträde har ökat på senare tid och 
en viss liberalisering av praxis sålunda synes ha skett, anser utredningen 
att det behövs en lagändring beträffande förutsättningarna för offentligt 
biträde för att de önskemål som låg bakom rättshjälpsrcformen skall bli 
helt tillgodosedda. 

När det gäller att ta ställning till hur nuvarande regler bör ändras för 
att nå detta syfte bör självfallet viss försiktighet iakttas. Som justitie
utskottet uttalat i 1973 års betänkande är det uppenbart att en ordning 
som innebär att offentligt biträde skall förordnas i alla situationer så 
snart enskilda begär det inte kan komma i fråga. Ett sätt att markera en 
önskvärd förskjutning i praxis är att det särskilda prövningskriteriet i 
42 § andra punkten RHL utgår. Härmed klargörs att den omständig
heten att utredningen i ett ärende är invecklad på grund av motstridiga 
sakuppgifter e. d. skall ingå enbart som ett av flera led i den objektiva 
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bedömningen av biträdesbchovct i det enskilda fallet. Omständigheter av 
annat slag - t. ex. språksvårigheter, den enskildes fysiska och psykiska 
tillstånd - bör kunna tillmätas lika stor betydelse. Som har framhållits 
under riksdagsbehandlingen av denna fråga bör också särskilt avseen
de fästas vid den enskildes egen inställning. 

Utredningen ifrågasätter om ett slopande av det särskilda prövnings
kriterict är tillräckligt för att tillgodose den enskildes rättsskyddsbehov. 

Starka önskemål har uttalats om en vidgad rätt till rättshjälp genom of
fentligt biträde i vissa utlänningsärenden. Det har också uttryckts önske
mål om en ovillkorlig rätt till offentligt biträde i sådana fall där den 
som åtgärden avser är berövad friheten eller kan komma att bli det 
genom beslutet. 

När det gäller ärenden om avlägsnande av utlänning konstaterar ut
redningen att det har ansetts att offentligt biträde i princip alltid bör 
förordnas, om utlänningen begär det. Frågan om offentligt biträde i ut
länningsärenden har varit föremål för utlänningslagkommittens upp
märksamhet. Utlänningslagkommitten har i betänkandet SOU 1977: 28 
föreslagit att rätten till offentligt biträde i utlänningsärendcn görs gene
rösare [in nu. Huvudprincipen bör enligt kommitten vara att ingen -
utom såvitt det gäller de avvisningar som utan längre frihetsberövande 

beslutas av polisen - skall kunna avlägsnas ur riket utan att han har 
erbjudits bistånd av ett offentligt biträde. Detta erbjudande bör i prin
cip ges honom så snart man börjar sätta i fråga om han skall avlägsnas, 
oavsett om detta sker när utredning påbörjas hos polisen eller senare 
hos invandrarverket. 

Rättshjälpsutredningen ansluter sig i princip till utlänningslagkom
mittens överväganden. Även rättshjälpsutredningen anser således att för
utsättningarna för att få offentligt biträde i avlägsnandefall och de öv
riga fall som avses i 41 § 6-12 samt 18 bör göras generösare. Detta 
syfte bör kunna uppnås genom att bestämmelsen ändras så att offent
ligt biträde i nu avsedda fall skall förordnas om det inte är obehövligt. 
Presumtionen skall alltså i dessa fall vara för att offentligt biträde för
ordnas. Utredningen anser inte att det finns anledning att undanta ut
visning från den sålunda föreslagna vidgade rätten till offentligt biträde. 

När det gäller rätten till offentligt biträde i sådana fall där ett admi
nistrativt frihetsberövande skett i det aktuella ärendet eller kan komma 
att ske genom beslutet erinrar utredningen om justitieutskottets uttalan
de i denna fråga i 1973 års betänkande. Utskottet framhöll där att för
hållandena kan vara mycket skiftande. Det kan sålunda på t. ex. social
och kriminal\'årdsområdena ofta vara fråga om mycket korta omhän
dertaganden eller tagande i förvar medan i t. ex. utskrivningsärenden 
eller vid prövning i högre instans den enskilde kan vara berövad fri
heten under hela förfarandet. Utskottet påpekade också att frihetsberö
vande på de områden där offentligt biträde kan förordnas som regel 
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innebär mindre av isolering och begränsning i rörelsefriheten än t. ex. 
anhållande och häktning. 

Vad utskottet sålunda uttalat äger enligt utredningens uppfattning allt

jämt giltighet. Utredningen är därför inte benägen att föreslå en obliga
torisk rätt till offentligt biträde i nu avsedda fall. Utredningen anser 
dock att den omständigheten att frihetsberövande skett i det aktuella 
ärendet eller kan bli aktuellt bör tillmätas större betydelse vid bedöm
ningen av om offentligt biträde skall förordnas, än som för närvarande 
sker. På grund härav anser utredningen att offentligt biträde även i nu 
avsedda fall skall förordnas, om det inte är obehövligt. 

Frihetsberövande kan bli aktuellt i de fall som avses i punkterna 1-5 
och 13-16 i 41 § RHL. Omhändertagande för samhällsvård enligt 
punkten 4 behöver visserligen inte innebära frihetsberövande men bör 
enligt utredningens mening med hänsyn till att åtgärden ändå är av 
mycket ingripande art jämställas med frihetsberövande i nu angivet hän
seende. 

Förutom i de kategorier av ärenden som nu berörts kan offentligt bi
träde förordnas i ärende om kastrering (41 § p. 17). Även kastrering är 
en åtgärd av mycket ingripande art för den enskilde. Utredningen anser 
därför att samma bedömning bör göras i fråga om rätten till offentligt 
biträde i ärende om kastrering som i ärenden om administrativa frihets
berövanden och vissa utlänningsärenden. 

Sammanfattningsvis anser utredningen alltså att offentligt biträde i 
samtliga fall som avses i 41 § RHL skall förordnas, om det ej är obe
hövligt. Med en sådan lösning bör man vinna inte bara en liberalisering 
av förutsättningarna för offentligt biträde utan också en förenkling av 
de administrativa rutinerna. Utredningens ordförande har avvikande 
mening i fråga om hur förutsättningarna för att förordna offentligt bi
träde bör utformas och förordar en mer restriktiv reglering. 

Såvitt gäller utlänningsärendena har regeringen, på grundval av för
slag av utlänningslagkommitten, i prop. 1977178: 90 föreslagit änd
ringar i 41 och 42 §§ rättshjälpslagen. Förslaget ligger i linje med vad 

rättshjälpsutredningen förordat, dvs. det sägs att offentligt biträde skall 

utses, om det ej måste antas att behov av biträde saknas. I propositio
nen uttalas bl. a. följande om förslagets närmare innebörd. Huvudprin
cipen bör (med visst undantag) vara att ingen skall kunna avlägsnas 
utan att ha erbjudits bistånd av offentligt biträde. Erbjudandet bör ske 

så snart man börjar sätta i fråga att utlänningen skall avlägsnas. Fram

står det som klart att utlänningen skall få stanna bör biträde inte utses. 
Förhållandena kan även annars undantagsvis vara sådana att något be
hov av biträde inte föreligger. I sådana fall skall biträde inte heller för
ordnas. Så kan vara fallet om det är uppenbart att någon grund för 
uppehållstillstånd inte föreligger och att hinder inte finns mot förpass
ning till hemlandet. 
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I propositionen sägs vidare att en omfattande rätt till offentligt biträde 
utlänningsärenden är av grundläggande betydelse när det gäller att 

åstadkomma ett samtidigt både rättssäkert och skyndsamt förfarande i 
dessa ärenden. Den kostnadsökning som bhr följden av en utvidgning av 
rätten till offentligt biträde kan beräknas bli måttlig och väl uppvägas av 
de vinster som de förkortade handläggningstiderna medför. I avvaktan 
på en eventuell framtida reform av rättshjälpslagen bör en presumtion 

för rätt till biträde i detta skede införas endast i fråga om utlännings
ärenden. 

Riksdagen har antagit propositionsförslagct (AU 1977/78: 30, rskr 
1977178: 202). Lagändringarna har trätt i kraft den 1juli1978. 

Utredningen tar upp ytterligare ett problem som har samband med 
förutsättningarna för förordnande av offentligt biträde nämligen det som 
togs upp av justitieombudsmannen Wennergren i det beslut som refe
rerats ovan rörande samhälleligt bistånd i ärenden om samhällsvård. 

Det kan med fog ifrågasättas om i vissa samhällsvårdsärenden inte 
också föräldrarna bör tillerkännas rätt till rättshjälp genom offentligt 
biträde. Även om föräldrarna i sådana fall kan få allmän rättshjälp med 
biträdesförordnande kan det göras gällande att föräldrarna får en sämre 
behandling än motparten i ärendet, som formellt utgörs av det egna 
barnet men reellt av de samhällsintressen som knyter sig till uppgiften 
att skydda barnet. I sådana fall där barnavårdsintressena står emot för
äldrarnas intresse att få vårda sitt barn synes föräldrarna i lika hög 
grad som barnet beröras av åtgärden. I realiteten är det ju mot dem 
som ingripandet riktar sig i dessa fall. För att en ändring i rättsläget 
skall kunna åstadkommas torde krävas en lagändring. Utredningen före
slår därför i fråga om samhällsvårdsärende,na att inte bara den som av
ses med åtgärden utan även vårdnadshavare tillerkänns rätt till offent
ligt biträde. 

9.2 Förfarandet vid förordnande av offentligt biträde 

9.2.l Nuvarande ordning 

Offentligt biträde förordnas enligt 43 § RHL av rättshjälpsnämnd 
oberoende av hos vilken myndighet det aktuella ärendet är anhängigt. 
Ärendet skall i princip tas upp av den nämnd inom vilkens verksamhets
område den som åtgärden avser är bosatt. 

Fråga om förordnande av offentligt biträde kan väckas antingen ge
nom ansökan av den som åtgärden avser eller genom anmälan av den 
myndighet som handlägger målet eller ärendet. Några formföreskrifter 
för ansökan eller anmälan är inte uppställda. I brådskande fall kan 
ärendet anhängiggöras genom telefonsamtal eller genom telegram. 

Enligt särskild föreskrift i 25 § RHK skall rättshjälpsnämnden inhäm-
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ta yttrande över ansökan om förordnande av offentligt biträde av den 
myndighet som handlägger målet eller ärendet. Det åligger den hand
läggande myndigheten att självmant beakta behovet av offentligt biträde 
och så snart anledning föreligger anmäla behovet till rättshjälpsnämn
den. 

Har den som åtgärden avser själv föreslagit lämplig person till offent
ligt biträde skall denne enligt 44 § RHL i princip förordnas. Ett villkor 
är emellertid att den föreslagnes anlitande inte medför avsevärt ökade 
kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. Något krav på 
särskild juridisk utbildning hos biträdet gäller inte. Advokat eller biträ
dande jurist på advokatbyrå har formellt inte något företräde. 

Ersättning till offentligt biträde fastställs av rättshjälpsnämnden och 
utgår av allmänna medel. Den enskilde kan inte i något fall åläggas att 
återgälda kostnad för biträdet eller för utredning. Beträffande ersätt
ningen gäller samma regel som i fråga om ersättning till biträde vid all
män rättshjälp. 

Offentligt biträde skall ge in sin kostnadsräkning till den myndighet 
som handlägger målet e11er ärendet och denna myndighet skall med eget 
yttrande översända räkningen till rättshjälpsnämnden. Föreskrift härom 
finns i 28 § RHK. 

Rättshjälp genom offentligt biträde kan enligt 45 § RHL innefatta 
även införskaffande av utredning. Har rättshjälpsnämnden förordnat 
offentligt biträde, är den rättssökande utan ytterligare prövning från 
nämndens sida berättigad att i den mån som det behövs få utredning 
som avses i 45 § utförd. Undantagsvis kan rättshjälpen innefatta rätt att 
enbart få utredning utförd. 

I det statistiska material som utredningen låtit inhämta ingår även en 
undersökning av hur ärendena om offentligt biträde fördelar sig efter 
sättet för anhängiggörande. Undersökningen visar att 72,8 % anhängig
gjordes genom ansökan av den enskilde och 27,2 % genom anmälan av 
myndighet. 

Undersökningen visar också att avvikelse från myndighets yttrande 
enligt 25 § RHK är ytterst sällsynt. Rättshjälpsnämndcrnas beslut avvek 

sålunda i endast 1,3 % av fallen från det yttrande över anmälan eller 
ansökan som myndighet avgivit. 

Liksom i ansökningsfascn förekommer det ytterst sparsamt att rätts
hjälpsnämndcrna avviker från myndighets yttrande över kostnadsräk
ning när biträdcsersättning fastställs. Sådan avvikelse förekom enligt 

undersökningen i bara 1,4 % av fallen. 

9.2.2 Utredningen 

Utredningen framhåller att det vid olika tillfällen har framförts den 
åsikten att förordnande av offentligt biträde borde ligga på den myndig
het som handlägger det ifrågavarande målet eller ärendet. Det är sär-
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skilt i sådana fall där frihetsberövande är aktuellt och i vissa utlännings
ärenden som nuvarande ordning har ansetts medföra onödig omgång 
och tidsutdräkt. 

Utredningen har tidigare föreslagit att offentligt biträde skall förord

nas om det inte är obehövligt. Enligt utlänningslagkommitten, som rätts

hjälpsutrcdningen samrått med i fråga om utlänningsärenden, torde 

handläggningen av rättshjälpsärendena med en sådan regel gå snabba

re därigenom att antalet avslag minskar. Men även i övrigt tar rätts

hjälpsfrågans handläggning alltför lång tid i sådana ärenden. Utlän

ningslagkommitten anser att den nuvarande ordningen med ansökan 

hos rättshjälpsnänmd, remiss till invandrarverket och därefter beslut av 

nämnden är onödigt byråkratisk och tidskrävande. Långt bättre vore 

enligt kommitten, om den myndighet som handlägger ärendet - in

vandrarverket eller regeringen - själv fick besluta i frågan. Betänklig

heterna mot en sådan ordning blir knappast några om reglerna - som 

utlänningslagkommitten föreslår - utformas som en automatisk rätt för 

utlänningen till biträde. 

Samråd i denna fråga har också ägt rum med socialutredningen. En

ligt vad som inhämtats vid detta samråd kommer socialutredningen att 

föreslå att offentligt biträde alltid skall förordnas i ärenden om omhän

dertagande för utredning eller för vård av underårig. Förordnandet avses 

ske genom Iänsrätten. 

Rättshjälpsutredningen har inte helt kunnat ansluta sig till utlännings

lagkommittens och socialutredningens åsikter i fråga om vem som skall 

förordna offentligt biträde. Visserligen innebär rättshjälpsutredningens 

förslag att presumtionen för offentligt biträde blir mycket stark. Rätten 

till s:ldant biträde blir emellertid inte helt obligatorisk utan visst utrym

me för att avslå ansökningar kommer att kvarstå även med utredningens 
förslag. För en person som t. ex. berörs av en så ingripande åtgärd som 

frihetsberövande eller avlägsnande från riket - om han är utlänning -

torde det vara svårt att inte betrakta den myndighet som beslutar om 

den aktuella åtgärden som sin motpart i ärendet. Om denna myndighet 

ockst1 skall kunna avslå en begäran från honom att få offentligt biträde 

som hjälp mot myndigheten, torde det föreligga stor risk för att han be

traktar sig som helt utlämnad åt myndighetens godtycke. Utredningen 

anser därför att främst principiella skäl talar för att beslutanderätten i 
fråga om offentligt biträde skall ligga hos ett i förhållande till myndig

heten fristående organ. Rättshjälpsnämnden bör alltså även i fortsätt

ningen förordna offentligt biträde. Som har framgått ovan torde önske

målet om en snabbare och mindre byråkratisk handläggning till stor del 

uppnås genom att utrymmet för att avslå begäran om offentligt biträde 

blir betydligt mera begränsat än f. n. Nuvarande skyldighet för den 

handläggande myndigheten att avge yttrande till rättshjälpsnämnden bör 

enligt utredningens uppfattning gälla bara i de fall där rättshjälpsnämn-
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den överväger att avslå ansökan. Sådant avslag bör alltså inte få ske utan 
att den handläggande myndigheten yttrat sig i frågan om behovet av 

offentligt biträde. 

Utredningen anser dock att undantag från vad som nu sagts bör gälla 

i fråga om sådana fall där regeringen handlägger ärendet. I dessa fall 

bör regeringen också få besluta om offentligt biträde. 

Utredningens ordförande anser i reservation att den handläggande 
myndigheten bör få förordna offentligt biträde utom då ärendet hand

läggs av polismyndighet eller social centralnämnd. En expert har intagit 
samma ståndpunkt. Äger handläggningen rum vid en social central
nämnd bör det enligt ordföranden och experten ankomma på länsrätt 

att förordna offentligt biträde. Handläggs ärendet hos polismyndighet, 
vilket kan ske bara vid avvisning i visst fall enligt utlänningslagen, bör 

invandrarverket förordna offentligt biträde. 

I fråga om vilken myndighet som skall fastställa ersättningen till det 

offentliga biträdet bör enligt utredningens mening gälla samma regler 

som vid allmän rättshjälp. Även regeringen bör emellertid få besluta 

om ersättning till offentligt biträde i nu avsedda fall. Ordföranden och 

en expert är skiljaktiga och föreslår att prövningen av ersättningsfrågor

na bör anförtros den handläggande myndigheten, dock med undantag 
för fall då ärendet handläggs av polismyndighet eller social central

nämnd. 
I samband med de ändringar i rättshjälpslagen som har berörts i av

snitt 9.1.3 har inte föreslagits någon ändring av förfarandet vid förord
nande av offentligt biträde i utlänningsärcnden. 

10 Organisations- och kostnadsfrågor 

10.l Organisationsfrågor 

10.1.1 Nuvarande ordning 

Rättshjälpsnämnder finns - liksom hovrätter - i Stockholm, Jön

köping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Rättshjälpsnämndernas 

kanslier ingår som organisatoriska enheter i de olika hovrätterna. 

Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren och 

erfaren i domarvärv samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två vara 

advokater som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde. En 

advokat skall vara anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verk
sam. De två övriga ledamöterna skall vara svenska medborgare, myn
diga och bosatta inom nämndens verksamhetsområde. För ledamot skall 
finnas en eller flera ersättare. 

Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två andra 

ledamöter, av vilka en inte är advokat. Vid avgörande av ärende som 
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är av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, skall dock samt
liga ledamöter deltaga. 

Enligt vad som inhämtats från rättshjälpsnämndcrna tillämpas föl
jande sammanträdesordning. 

Stockholm 
Jönköping 
Malmö 
Göteborg 
Sundsvall 
Umeå 

två dagar i veckan 
en dag varannan vecka 
en dag i veckan samt ytterligare en dag var tredje vecka 
en dag i veckan 
en dag varannan vecka 
en dag varannan vecka 

Vid rättshjälpsnämndernas kanslier tjänstgör handläggare och biträ
den. En av handläggarna vid varje rättshjälpsnärnnd är chef för nämn
dens kansli. Biträdespersonalen har i princip, med undantag för kanslier
na i Sundsvall och Umeå, indelats i två kategorier, registerbiträden och 
granskningsbiträdcn. Registerbiträdena registrerar inkommande ärenden, 
lottar ärenden på handläggare, ombesörjer in- och utbetalning samt 
sköter avregistrering av ärenden. Granskningsbiträdena bistår i första 
hand handläggare med handläggning av ärendena. 

Personalresurserna var enligt det för budgetåret 1976/77 gällande reg
leringsbrevct fördelade på följande sätt mellan de olika rättshjälps
nämndcrna. 

Stockholm 
Jönköping 
Malmö 
Göteborg 
Sundsvall 
Umeå 

Totalt 

Handläggare Biträden + cxp.
vaktpersonal 

9 
2 
4 
4 
1 
I 

21 

23 
9 

12 
12 
4 
3 

63 

Verksamheten vid rättshjälpsnämnderna är till innehåll och omfatt
ning nästan helt och hållet styrd av gällande bestämmelser på rätts
hjälpsområdet och av ärendetillströmningen. Under budgetåren 1974/75 
och 1975/76 var antalet ärenden hos de olika rättshjälpsnämnderna föl
jande. 
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1974/75 1975{76 

Antal 0/ Antal % /o 

Stockholm 30428 37 29 321 39 
Jönköping 11 369 14 9 690 13 
Malmö 13 61 l 17 12 190 16 
Göteborg 16114 20 14 786 20 
Sundsvall 5 596 7 4 865 7 
Umeå 4418 5 3 901 5 

Totalt 81 536 100 74 753 100 

Enligt hovrätternas bedömning kommer antalet ärenden hos de olika 

rättshjälpsnämnderna under budgetåren 1976/77 och 1977 /78 att vara 
följande. 

1976/77 1977/78 

Antal % Antal % 

Stockholm 30000 39 30000 39 
Jönköping 10 200 13 10 200 13 
Malmö 13 400 17 13 500 17 
Göteborg 14 180 18 14 200 18 
Sundsvall s 150 7 5 150 7 
Umeå 4 550 6 4 550 6 

Totalt 77 480 100 77 600 100 

Som framgår av framställningen ovan (avsnitt 2.2) har utredningen 
låtit utföra en statistisk undersökning av 6 119 ärenden om allmän rätts
hjälp som anhängiggjorts vid de olika rättshjälpsnämndcrna under ja
nuari 1975 och slutförts senast i juli 1976. Under januari 1975 inkom 
sammanlagt 7 542 ärenden. Undersökningen omfattade alltså 81 % av 
samtliga ärenden som inkom under den angivna perioden. 

Ärendena om allmän rättshjälp fördelade sig på följande sätt mellan 
de olika rättshjälpsnämnderna. 

Stockholm 
Jönköping 
Malmö 
Göteborg 
Sundsvall 
Umeå 

Totalt 

Antal 

2 147 
940 

1 065 
1 241 

404 
322 

6 119 

0/ 
/o 

35.0 
15,4 
17,4 
20,2 

6,6 
5,3 

99,9 
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Utredningen har också låtit utföra en undersökning av totalt 1 360 

ärenden om offentligt biträde som anhängiggjorts under år 1975 och 
slutförts senast i juni 1976. Under hela år 1975 inkom 1 809 ärenden 

om offentligt biträde och undersökningen omfattade alltså 75 % av 

dessa. 

Ärendena om offentligt biträde fördelade sig på följande sätt mellan 

de olika rättshjälpsnämnderna. 

Stockholm 
Jönköping 
Malmö 
Göteborg 
Sundsvall 
Umeå 

Totalt 

Antal 

887 
113 
169 
]'l? 

42 
31 

1 360 

0/ 
/o 

65,2 
8,3 

12,1 
9,0 
3,0 
2,2 

99,8 

I de 6 119 ärendena om allmän rättshjälp bifölls ansökan i 5 695 fall 

(93,1 %) och avslogs i 231 fall (3,8 %). Ansökan avskrevs i 189 fall. De 
prövade ansökningarna fördelade sig på följande sätt med avseende på 

saken. 

Saken Antal 0/ 
10 

Äktenskapsskillnad 3 184 53,7 } Övrig familjerätt 888 15,0 68,7 

Bodelning 336 5,7 
Fordran, krav 327 5,5 
Tvist p. g. a. köp av fast 

egendom m. m. 203 3,4 
Arvsrätt. testamente och 

äktenskapsförord 266 4,5 31,3 
Skadestånd 288 4,9 
Tvist rörande hyrcsför. 

hallande, arrende m. m. 96 1,6 
Förvaltningsrättsliga ärenden 202 3,4 
Övrigt 136 2,3 

Totalt 5 926 100,0 

De avslutade ärenden där allmän rättshjälp beviljats fördelade sig 

på följande sätt med avseende på var ärendet handlagts. 

Allmän domstol 
Förvaltning;myndighet och/eller förvalt· 

ningsdomstol 
Utom processuellt 

69,4 

2,8 
27,8 

100,0 

100,0 
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Undersökningen visar också att rättshjälpsnämnden som sådan beslu
tade i 264 av 5 916 ärenden dvs. i 4,5 % av ärendena. I 182 fall (3,1 %) 
avsåg beslutet ansökan om allmän rättshjälp, i 79 fall (1,3 %) biträdcs
ersättning och i 3 fall (0,5 %) både ansökan och biträdesersättning. 

Enligt 5 § tredje stycket RHL får tjänsteman vid rättshjälpsnämnden 
i den utsträckning regeringen bestämmer på nämndens vägnar slutligt 
pröva rättshjälpsärende. Regeringen har i 8 § instruktionen (1973: 250) 
för rättshjälpsnämnderna meddelat närmare föreskrifter om sådan dele
gation. Med stöd härav har rättshjälpsnämnderna meddelat särskilda be
slut om degelation av beslutanderätten inom rättshjälpsnämnden. Dele
gation anses kunna ske beträffande alla ärenden som inte är av större 
vikt eller av principiell betydelse. Undantag gäller dock uttryckligen för 
beslut i vissa frågor. Delegationsbestämmelserna skiljer sig något vid de 
olika nämnderna. Gemensamt för alla nämnder utom Umeå-nämnden 

är att handläggare inte får fastställa ersättning eller besluta om förskott 
då yrkat belopp överstiger 5 000 kr. Vidare gäller bl. a. att handläggare 
vid rättshjälpsnämnd inte får avgöra frågor om rättshjälp åt dödsbo, i 
utländska angelägenheter med vissa undantag eller åt utländsk medbor
gare som inte är bosatt här. Hos flera nämnder får handläggare inte 
jämka kostnadsbidraget på grund av att den rättssökande eller ställföre
trädare för honom förfarit vårdslöst eller försumligt och inte förordna 
att rättshjälpen skall upphöra. Även i fråga om biträdesbyte krävs i re
gel beslut av rättshjälpsnämnden som sådan. Handläggare får inte heller 
förordna biträde som inte är advokat, om inte biträdet tidigare godkänts 
av rättshjälpsnämnden i jämförbar angelägenhet. Har handläggare med
delat beslut om avslag på ansökan eller framställning skall beslutet an
mälas vid nästa sammanträde med nämnden. 

Rättshjälpsnämnderna står under tillsyn av en centralmyndighet. Cen
tralmyndighet för rättshjälpen är domstolsverket. Domstolsverket skall 
enligt sin instruktion (se SFS 1975: 506) leda och samordna verksamhe
ten samt meddela föreskrifter, råd och anvisningar, tillse att verksam
heten bedrivs effektivt, leda och övervaka rättshjälpsnämndernas till
lämpning av RHL, fastställa taxor enligt RHL samt företräda staten vid 
talan mot allmän domstols beslut rörande kostnad för rättshjälp. 

Inom verket finns en besvärsnämnd som avgör besvär över rättshjälps
nämnds eller annan förvaltningsmyndighets beslut enligt RHL. Besvärs

nämnden har det antal avdelningar som regeringen bestämmer. Varje 
avdelning består av ordförande och sex andra ledamöter. Besvärsnämn
den är f. n. inte uppdelad på avdelningar. 

Under 1976 inkom 1 222 ärenden till besvärsnämnden. Av dessa kom 
545 från rättshjälpsnämnden i Stockholm, 125 från Jönköping, 169 från 
Malmö, 145 från Göteborg, 84 från Sundsvall och 107 från Umeå. Ut
gående balans i januari 1977 var 133 ärenden. Ändringsfrehensen är 
ca 25 %, oftast beroende på att nytt material tillförs ärendena. Detta 
brukar anges i besluten. 
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Bcsvärsnämndens beslut kan inte överklagas. Däremot kan som fram: 
går av vad ovan anförts domstolsverket företräda staten vict talan mot 
ersättningsbeslut som allmän domstol har meddelat. 

10.1.2 Utredningen 

Utredningen framhåller att dess förslag om de genomförs får stor 
betydelse för både ärendemängden och ärendestrukturen hos rättshjälps
nämnderna. Sålunda har föreslagits att rättshjälpsnämnden inte alls skall 
behöva kopplas in på handläggningen av rättshjälpsfrågan i familjerätts
mål. Denna typ av rättshjälpsärenden utgör 68,7 % av samtliga rätts
hjälpsärenden. Om antalet rättshjälpsärenden årligen uppgår till ca 
72 000 skulle alltså rättshjälpsnämnderna befrias från ca 49 500 ären
den i ansökningsfas. Till detta antal skall läggas de fall där rättshjälpen 
avser ärenden enligt 21 kap. FB. Någon siffra kan här dock inte anges. 

Det bör framhållas att nu angivna ärenden mestadels är av enkel he
skaffenhet och inte särskilt betungande för personalen på rättshjälps
nämndcrnas kanslier. Att de blir föremål för prövning av rättshjälps
nämnden i dess helhet torde nästan aldrig förekomma. 

Utredningen har föreslagit att advokat skall få bevilja allmän rätts
hjälp även i en del ärenden än familjerättsärenden. I dessa fall skulle 
dock gälla att advokaten får arbeta på ärendet sex timmar utan att rätts
hjälpsnämnd eller - i vissa fall - domstol behöver kopplas in på pröv
ningen av rättshjälpsfrågan. Sex timmar skulle med nu gällande tim
kostnadsnorm motsvara ett arvode på 1 290 kr. 

I undersökningen av slutreglerade ärenden antogs att kostnaden upp
går till högst 1 100 kr., vilket motsvarar ca fem timmars arbete, i om
kring 6 350 ärenden per år och till högst 2 100 kr. (ca tio timmars ar
bete) i omkring 9 000 ärenden per år. Någon beräkning av hur många 
ärenden som skulle rymmas inom en tidsgräns av sex timmar har int'.: 
gjorts. Utredningen uppskattar emellertid antalet rättshjälpsansökningar 
som rättshjälpsnämnderna till följd av förslaget i förevarande hänseen
de skulle befrias från att pröva till 7 000. 

Av dessa 7 000 ärenden torde enligt undersökningen omkring 1 100 
ärenden kunna rymmas inom ramen för förlängd rådgivning och rätts
hjälpsnämnderna sålunda befrias från varje befattning med ärendet. 

Med utgångspunkt från att antalet rättshjälpsärenden är 72 000 skulle 
alltså enligt utredningens beräkningar antalet ansökningar om allmän 
rättshjälp vid r!ittshjälpsnämnderna minska med sammanlagt 56 500 
(49 500 + 7 000). En viss ökning av antalet rättshjälpsärenden hos rätts
hjälpsnämnderna kan dock bli följden av utredningens förslag om mass
ärenden, om rättshjälp för näringsidkare och om bodelning. Utredning
en har vidare rekommenderat en mera liberal praxis i fråga om allmän 
rättshjälp i förvaltningsärenden. Storleken av denna ökning torde kunna 
anges endast uppskattningsvis. Utredningen beräknar ökningen till 5 000 
ärenden. 

9 Riksdagen 1978179. I sam/. N1 90 
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Även när det gäller rättshjälp i ärenden om administrativa frihetsbe

rövanden och vissa utlänningsärenden m. m. torde enligt utredningen 

dess förslag komma att medföra en ökning av antalet ärenden hos rätts

hjälpsnämnderna. En fördubbling av nuvarande antal om ca 3 000 tor

de inte vara orealistisk. 
En sammanfattning av vad som hittills har anförts ger enligt utred

ningen vid handen att antalet ansökningar om rättshjälp som även fort
sättningsvis skall prövas av rättshjälpsnämnd kan uppskattas till 72 000 

+ 5 000 + 3 000 - 56 500 = 23 500. 
Till detta antal skall dock läggas de fall där advokat inte vill bevilja 

allmän rättshjälp trots att han i och för sig är berättigad till det och de 
fall där den rättssökande har anlitat annan än advokat. Antalet sådana 

fall är ytterst svårt att uppskatta. Möjligen kan det i ett inlednings

skede råda viss osäkerhet bland advokaterna, om allmän rättshjälp skall 

utgå, vilket kan leda till ett ökat antal ärenden hos rättshjälpsnämnd. 

Utredningen uppskattar antalet till 2 000. 
För rättshjälpsnämnd3 prövning skulle då återstå ca 25 500 ärenden. 

Rättshjälpsnämnd skulle få att besluta i ärenden rörande dödsbo, nä

ringsidkarärenden, utlandsärenden, bodelningar m. fl., i sådana fall där 
advokat inte vill bevilja den rättssökande allmän rättshjälp och i sådana 
fall där den rättssökande anlitat annan än advokat. 

Vidare skulle rättshjälpsnämnd få pröva frågan om fortsatt rätts
hjälp i vissa fall. Denna prövning torde emellertid i ej ringa omfattning 

komma att ske hos domstol, eftersom ärendet kan vara föremål för 
handläggning vid domstol när rättshjälpsfrågan skall prövas. Slutligen 
skulle rättshjälpsnämnd få pröva frågan om förordnande av offentligt 
biträde i ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa utlän
ningsärenden m. m. 

Att beräkna antalet fall där mellankontroll skall ske hos domstol är 
svårt. Enligt föregående avsnitt handlades 69,4 % av rättshjälpsärende
na hos allmän domstol. Ett mycket stort antal av de ärenden som hand
lades vid allmän domstol utgörs emellertid av familjerättsmål varför de 

nyss nämnda procenttalen inte ger någon egentlig ledning. Utredningen 

räknar med ett antal av 2 500. Detta får betraktas som en grov upp

skattning. 
För rättshjälpsnämnd skulle alltså enligt utredningens uppfattning 

återstå 23 000 ärenden i ansökningsfas samt för mellankontroll. 

Även när det gäller rättshjälpsnämnds befattning i övrigt med rätts
hjälpsfrågor anser utredningen att dess förslag innebär en ganska avse
värd minskning av arbetsbördan. Prövningen av frågor om substitution 
av biträde - i den mån sådana ärenden över huvud taget kommer att 
finnas kvar - byte av biträde och entledigande i annat fall av biträde 

föreslås sålunda få ske hos domstolar, hyresnämnder, arrendenämnder 
samt överexekutor i sådana fall där ärendet handläggs hos sådan myn-
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dighet när fr[tgan om åtgärden uppkommer. Samma myndigheter före
slås få pröva frågor om utredning och ersättningsfrågor samt frågor om 
upphörande av allmän rättshjälp i sådana ärenden som handläggs vid 
myndigheten. 

En avsevärd minskning av arbetsbördan hos rättshjälpsnämnct antar 
utredningen blir följden av förslaget om förenkling av slutregleringsför
farandet och ordningen för fördelning av motparts ersättningsskyldighet. 
Enligt förslaget befrias rättshjälpsnämnderna från att pröva rättshjälps
avgiften och göra avräkning med offentligt biträde i samtliga de fall där 
ersättningsfrågor skall prövas av domstol, hyresnämnd, arrendenämnd 
och överexekutor. Själva slutregleringsförfarandet kommer dessutom en
ligt utredningens förslag att minskas ned till att bli ett led i det förfaran
de varigenom ersättningen enligt RHL prövas. 

För prövning av rättshjälpsnämnd återstår alla frågor som kan upp
komma i rättshjälpsärenden som ej handläggs vid någon myndighet över 
huvud taget eller som handläggs vid anan myndighet än domstol, hyres
nämnd, arrendenämnd samt överexekutor. De rent utomproeessuella 
ärendena utgör enligt föregående avsnitt 27,8 % av rättshjälpsärendena. 
Detta motsvarar vid en årlig ärendevolym av 72 000 ca 20 000 ärenden. 
Inom denna ram har man enligt utrednings uppfattning att hålla sig när 
det gäller att beräkna det antal fall där rättshjälpsnämnd kan komma 
att få pröva frågor av det slag som nu avse~. 

Som framgår av föregående avsnitt sysselsätts inom rättshjälpsorga
nisationen 21 handläggare och 59 biträden. Därtill kommer 4 expedi
tionsvakter. Förslaget innebär enligt utredningen inte bara att ärende
mängden hos rättshjälpsnämnderna minskas avsevärt utan också att 
ärendestrukturen förändras. Ett mycket stort antal enkla ärenden för
svinner sålunda från rättshjälpsnämnderna och vidare befrias nämnder
na från en mycket stor del av den pappershantering som nu belastar 
dem. Kvar står ärenden av kavlificerad art som kräver mera ingående 
bedömningar. Detta bör föra med sig en annan fördelning mellan hand
läggare och biträdespersonal. F. n. är relationen mellan handläggare och 
biträden 1: 3. Utredningen räknar med att relationen i fortsättningen 
bör vara mellan I: 1,5 och 1: 2. 

När det gäller att bestämma antalet handläggare har man enligt vad 
utredningen ovan har kommit fram till att utgå ifrån en ärendemängd 
av 23 000 ärenden per år. Om man med hänsyn till helger, sedvanlig 
semester och normal sjukfrånvaro räknar med en arbetstid av 205 da
gar per år skulle detta motsvara 112 ärenden per dag. Enligt utred
ningens mening bör en handläggare kunna klara av åtminstone 8 ären
den per dag i genomsnitt eller omkring l 700 ärenden per år. Med det 
nu förda resonemanget skulle det behövas 13-15 handläggare och om
kring 24 biträden för att klara av rättshjälpsärendena. Utredningen an
ser att man vid beräkningen av rättshjälpsorganisationens storlek bör 
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räkna med att det behövs 14 handläggare och 24 biträden. Relationen 
mellan handläggare och biträden skulle därmed bli l: 1,7. 

Utredningen tar vidare upp frågan om hur den ärendemängd om ca 
23 000 ärenden som utredningen räknar med för rättshjälpsnämndernas 
del skulle kunna tänkas fördelad på de nuvarande sex rättshjälpsnämn
derna. Fördelningen av ärenden mellan nämnderna är något olika i frå
ga om allmän rättshjälp och offentligt biträde enligt 41 § RHL. Om man 
utgår ifrån att 17 000 ärenden avser allmän rättshjälp och 6 000 offent
ligt biträde enligt 41 ~ RHL blir fördelningen följande. 

Allmän rättshjälp Offentligt biträde Samtliga 

% av Summa '1~ av Summa 
17 000 6000 

Stockholm 35,0 5 950 65,2 3 912 9 864 
Jönköping 15,4 2 618 8,3 498 3116 
Malmö 17,4 2 958 12, I 726 3 684 
Göteborg 20,2 3 434 9,0 540 3 974 
Sundsvall 6,6 I 122 3,0 180 1 302 
Umeå 5,3 901 2,2 132 1 033 

Summa 99,9 16 983 99,8 5 988 22 971 

Om en handläggare beräknas klara av 1 700 ärenden om året skulle 
alltså Stockholm behöva 5,8 handläggare, Jönköping 1,8 handläggare, 
Malmö 2,2 handläggare, Göteborg 2,3 handläggare, Sundsvall 0,8 hand
läggare och Umeå 0,6 handläggare. 

Rättshjälpsnämnder som inte bereder en handläggare full sysselsätt
ning bör enligt utredningens mening inte komma i fråga. Också rätts
hjälpsnämnder med bara 1-2 handläggare är alltför små. Samtidigt 
finns det anledning utgå från att även stora nämnder kan vålla problem 
från olika synpunkter. Utredningen anser att 5-6 handläggare är ett 
lämpligt antal. Flera skäl talar härför, inte minst rekryteringsskäl. Med 
hänsyn till den roll som policy- och prejudikatorgan som rättshjälps
nämnden föreslås få är det viktigt att nämnden får kvalificerad personal 

både på handläggare- och biträdessidan. I en nämnd med 5-6 hand
läggare kan en vara chef, en ställföreträdare och de övriga enbart hand
läggare. 

Utredningen konstaterar att rättshjälpsnämnden i Stockholm med den 
tillämpade beräkningsgrunden skulle få 5,8 handläggare. Denna nämnd 
bör därför finnas kvar. Utredningen återkommer till frågan om verk
samhetsområde för nämnden. Personalstyrkan hos övriga rättshjälps
nämnder blir däremot mindre än vad som enligt utredningens mening 
är idealiskt. En sammanslagning av rättshjälpsnämnderna bör därför en
ligt utredningen övervägas. 
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Därvid är flera alternativ tänkbara. Stockholmsnämnden med sina ca 
9 900 ärenden skulle t. ex. kunna läggas ihop med rättshjälpsnämndcr
na i Sundsvall och Umeå. En på detta sätt sammanslagen rättshjälps
nämnd skulle med ca 12 200 ärenden kunna bereda sysselsättning åt ca 
7 handläggare och 12 biträden. Nämndens kansli skulle i så fall lämp
ligen finnas i Stockholm. 

Jönköpings-, Malmö, och Göteborgsnämnderna skulle tillsammans 
kunna bilda en nämnd. Denna skulle med ca 10 800 ärenden kunna be
reda sysselsättning åt omkring 6 handläggare och 10 biträden. Denna 
nämnd skulle lämpligen kunna förläggas till Malmö. 

Ett annat tänkbart alternativ är emellertid att låta Stockholmsnämn
den behålla sitt nuvarande verksamhetsområde och bilda en särskild 
rättshjälpsnämnd av Sundsvalls- och Umeånämnderna. En sådan "Norr· 
Iandsnämnd" skulle visserligen med hänsyn till ärendetillströmningen 
inte bereda sässelsättning åt mer än 2 handläggare och 3-4 biträden. 
Den lämpligaste kansliorten för en Norrlandsnämnd är enligt utredning

ens uppfattning Sundsvall. 
Majoriteten av utredningens ledamöter samt en expert har stannat 

för att föreslå tre rättshjälpsnämnder, nämligen en i Stockholm med 6 
handläggare och 10 biträden, en i Malmö med lika många handläggare 
och biträden och en i Sundsvall med 2 handläggare och 4 biträden. Ut
redningens ordförande har avvikande mening till vilken en expert an
sluter sig. De anser att en rättshjälpsnämnd med 5-6 handläggare vore 
tillräckligt. Två experter har i särskilt yttrande hävdat att så små in
grepp som möjligt bör göras i nämndorganisationen. De anser att an
talet rättshjälpsnämnder endast bör reduceras till fyra, förlagda till 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt en nämnd för Norrlandslänen 
med sammanlagt 16 handläggare och 24 tjänster för övrig personal. 

Den personal som skulle bli överflödig genom den reducering av per
sonalstyrkan som skulle bli följden av utredningens förslag torde utan 
svårighet kunna beredas sysselsättning inom övriga sektorer av rättsvä
sendet. 

Rättshjälpsnämnd bör enligt utredningen liksom f. n. bestå av ordfö
rande samt fyra andra ledamöter. Två av dessa bör liksom f. n. vara 
myndiga svenska medborgare som är bosatta inom nämndens verksam
hetsområde. Däremot torde det räcka med en advokat som antingen 
kan vara privatpraktiserande eller anställd på allmän advokatbyrå. Den 
återstående ledamoten bör liksom ordföranden vara erfaren i domar
värv. När domarrepresentanterna utses bör lämpligen tillses att både all
männa domstolar och förvaltningsdomstolar blir företrädda. 

Liksom f. n. kan det enligt utredningens uppfattning inte komma i 
fråga att alla rättshjälpsärenden avgörs av nämnden i plenum utan dele
gation till handläggare bör vara möjlig. Med hänsyn till den ändrade 
ärendestrukturen hos nämnderna bör dock i ett övergångsskede propor-
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tionellt sett fler ärenden än i dag handläggas av nämnden som sådan. 
Allteftersom praxis stabiliseras kan det sedan bli fråga om att delegera 

beslutanderätten till handläggare. Därvid är det tänkbart att ge kansli

chefen och ställföreträdaren mera vidsträckt behörighet än övriga hand
läggare. 

Slutligen berör utredningen rättshjälpsnämndernas ställning som myn
digheter. F. n. ingår rätbhjälpsnämnderna som organisatoriska enheter i 

de olika hovrätterna. Som skäl härför anfördes under förarbetena (prop. 
1973: 74 s. 18) att nämnderna med undantag av Stockholmsnämnden 
var små enheter och att de vid tillfälliga vakanser och vid arbetstoppar 
kunde få hjälp från hovrätterna med personal för handläggare - och 
biträdesuppgifter. Om hela personalen vid något tillfälle inte hade full 

sysselsättning med kansligöromålen åt nämnden kunde den nyttiggöras 

i hovrättsorganisationen. Från hovrätterna skulle nämnderna också få 

hjälp med löpande personal- och ekonomiadministration. 
Dessa synpunkter torde enligt utredningens uppfattning ha giltighet 

även med det förslag till organisation som utredningen nu lägger fram. 

Rättshjälpsnämnderna bör alltså även i fortsättningen vara knutna till 
hovrätten i resp. kansriort. Utredningens ordförande anser däremot att 
övervägande skäl talar för att nämnderna görs fristående. 

När det gäller domstolsverket anser utredningen inte att det finns 
anledning att ändra verkets funktion som tillsynsmyndighet när det gäl

ler rättshjälpen. 
Genom utredningens förslag kommer besvärsnämnden i ökad ut

sträckning att få avgöra besvär över domstols beslut. Domstolsverket 
kan av naturliga skäl inte ingripa mot beslut som har meddelats av be
svärsnämnden, eftersom denna ingår i domstolsverket. Avsaknaden av 
ingripande- och överklagningsmöjlighet för domstolsverket synes hittills 
inte ha känts som en brist. Enligt utredningens mening är det emeller
tid av principiella skäl anmärkningsvärt att domstolsverkets möjligheter 
att ingripa är så väsentligt mer begränsade när besvärsnämnden avgör 
ett ärende än när domstol gör det. Bristen kommer dessutom att bli mer 
framträda:~de om utredningens förslag genomförs. 

Ett sätt att skapa ökade gransknings- och överklagningsmöjligheter 

för domstolsverket är att göra besvärsnämnden fristående i förhållande 
till domstolsverket. Utredningen förordar en sådan lösning. Domstols

verket bör även i fortsättningen ombesörja att besvärsnämnden har till

gång till föredragande- och kanslipersonal. Inte heller behöver någon 

ändring ske i fråga om besvärsnämndens lokalisering. Däremot torde be
svärsnämndens verksamhet behöva särskilt regleras i RHL och i instruk
tion. Utan att komma med något förslag vill utredningen dock peka på 

en annan metod att skapa bättre möjligheter att övervaka och granska 

myndigheternas hanterande av rättshjälpsfrågor. Vad utredningen åsyf
tar är att man inför någon form av allmänt ombud i rättshjälpsfrågor. 
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Ett liknande organ föreslås för socialförsäkringsmålcns del av utredning
en angående översyn av bcsvärsorganisationen inom socialförsäkringen 

m. m. i betänkandet Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol (SOU 
1976: 53 s. 132). Förslaget innebär att en fristående enhet, ombudsman
naexpeditioncn, inrättas inom riksförsäkringsverket med uppgift bl. a. att 
vara part i socialförsäkringsmål. 

10.2 Kostnadsfrågor 

10.2.J Utredningen 

Utredningen konstaterar inledningsvis att det är svårt att göra exakta 
beräkningar av de konsekvenser som utredningens förslag skulle komma 
att få i kostnadshänseende. Vad gäller de nuvarande sex rättshjälps
nämnderna med 21 handläggare, 59 biträden och 4 expeditionsvakter 
beräknas dessa f. n. kosta statsvcrket omkring 8 milj. kr. per år. Ut
redningen har föreslagit att antalet rättshjälpsnämnder skall vara tre 
med sammanlagt 14 handläggare och 24 biträden. Dessutom torde viss 
expeditionsvaktspersonal behövas. Förslaget torde enligt utredningen -
åtminstone på sikt - innebära en reducering av kostnaderna med ca 

50%. 
I stort sett är detta en reell besparing. De arbetsuppgifter som enligt 

utredningens förslag i stor utsträckning försvinner från rättshjälpsnämn
derna är handläggningen av frågor om beviljande av allmän rättshjälp 
och slutreglering av rättshjälpsärenden. Dessa uppgifter överförs främst 
till advokater och domstolar. Det bör inte förorsaka advokaterna något 
merarbete att själva få bevilja rättshjälp. Slutregleringsförfarandct för
enklas avsevärt och det arbete som ett nytt avräkningsförfarande kom
mer att medföra för domstolarna kan i stort sett anses motsvara det nu
varande arbetet med att skriva och expediera underrättelser till rätts
hjälpsnämnderna. När det gäller frågor som kan uppkomma efter det all
män rättshjälp har beviljats har utredningen föreslagit att prövningen i 
viss utsträckning skall handhas av den domstol som handlägger det ak
tuella ärendet. Det merarbete som kan uppkomma hos domstolarna tor
de bli obetydligt. 

Förslaget om en enklare ordning för fördelning av motparts ersätt
nin~sskyldighet bör enligt utredningen kunna medföra vissa kostnads
besparingar hos kronofogdemyndigheterna. Grovt räknat kan bespa
ringarna antas uppväga kostnaden för övertagande av den rättssökandes 
fordran på rättshjälpsavgift i vissa fall. Förslaget i denna del, nämligen 
att statsvcrket skall överta den rättssökandes fordran på rättshjälpsavgift 
när denna inte överstiger 5 % av basbeloppet (ca 500 kr.), kan beräk
nas medföra en kostnad för statsverket om högst 100 000 kr. 

Sammanfattningsvis beräknar utredningen att dess förslag om förenk-



Prop. 1978/79: 90 136 

lingar av rättshjälpssystcmet medför en kostnadsminsk11i111< om ca 4 milj. 

kr. per år. 
Utredningen har vidare föreslagit en förlängning av rådgivningstiden 

och viss höjning av avgiften för rådgivning. Vidare föreslås något änd

rade riktlinjer för nedsättning och eftergift av avgiften, vilka bör med
föra en viss kostnadsminskning. Genom att subventionen blir något 
större i de ärenden där avgiften sätts ned uppkommer emellertid en 

viss kostnadsökning. Dessa plus- och minusposter bör, menar utred
ningen, i stort sett jämna ut varandra. 

Den förlängda tiden för rådgivning bör medföra att vissa ärenden kan 

handläggas som rådgivning i stället för allmän rättshjälp, vilket innebär 
en besparing. Vilken verkan i kostnadshänseende som den förlängda 

rådgivningen i övrigt kommer att få är svårt att bedöma. Även här får 
det betydelse i vilken utsträckning nedsättning eller eftergift av avgif
ten kommer att förekomma. Det är emellertid troligt att förlängd 
rådgivning kommer att ges i en del fall där allmän rättshjälp f. n. inte 
anses kunna förekomma. bl. a. i förvaltningsrättsliga ärenden. Det är 
vidare troligt att en del av dagens rådgivningsärenden i framtiden blir 

förlängda rådgivningar, eftersom rådgivningstiden i dag anses vara för 

kort. Möjligheten till förlängd rådgivning torde emellertid också kunna 

bidra till att kostnaderna begränsas i enklare ärenden där allmän rätts

hjälp i dag beviljas. 
Sammanfattningsvis anser utredningen att dess förslag om ändringar 

i rådgivningsinstitutet kan beräknas medföra en viss kostnadsökning 
men storleken är inte möjlig att beräkna. 

Utredningen menar även att ganska betydande kostnadsökningar tor
de bli följden av förslaget om ökade möjligheter till rättshjälp i mass
ärcndcn, om ökade möjligheter för näringsidkare att få rättshjälp och 
om bättre förmåner vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 
eller boskillnad. Utredningen har också rekommenderat en generösare 
praxis när det gäller allmän rättshjälp i förvaltningsärenden. När det 
gäller förvaltningsärenden bör dock framhållas att en stor del av dessa 
bör kunna klaras av genom förlängd rådgivning. 

De förslag som berörts i föregående stycke har beräknats medföra 

en ökning av antalet rättshjälpsärenden med ca 5 000. Enligt utredning

ens undersökning var genomsnittskostnaden per ärende ca 1 050 kr. 

(med en timkostnadsnorm om 175 kr.) vilket i dagens kostnadsläge kan 

beräknas motsvara ca 1 200 kr. De nytillkomna ärendena kan dock an
tas vara svårare - och därmed dyrare - än ett genomsnittsärende i 

dag, främst därför att genomsnittet i så hög grad påverkas av mål om 
äktenskapsski\lnad. En genomsnittskostnad om ca l 500 kr. är inte osan

nolik. Detta skulle leda till en kostnadsökning om 7,5 milj. kr. Härifrån 
skall dock avräknas vad som flyter in i rättshjälpsavgift i dessa ärenden. 

Utredningen anser att man bör kunna räkna med en rättshjälpsavgift av 
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i genomsnitt 200 kr .. vilket motsvarar I milj. kr. Kostnadsökningen in
skränker sig därmed till 6,5 milj. kr. 

Förslaget alt låta advokat själv bevilja rättshjälp och arbeta på ett 

iirendc upp till sex timmar innan rättshjälpsfrågan underställs någon 

myndighets prövning kan, som förut framhållits, innebära risker för en 

praxisförskjutning som medför viss kostnadsökning. Utredningen räknar 

emellertid inte med att det kan bli fråga om några nämnvärda belopp. 

Ett annat förslag som är ägnat att påverka rättshjälpskostnaderna rör 

beslutanderätten i fråga om att införskaffa utredning. För att kontroll 

skall kunna erhållas av att kostnaderna för utredning inte blir för höga 

har utredningen föreslagit att fråga om utredning skall prövas av myn

dighet i andra fall än då utredningen avser intyg o. d. En sådan ordning 

hör kunna medföra viss minskning av utredningskostnaderna. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att dess fråga om allmän rätts

hjälp heräknas medföra en kostnadsökning om ca 6,5 milj. kr. per år. 

När det slutligen gäller förslaget om generösare regler för offentligt 

biträde i ärenden om administrativa frihetsberövanden och i utlännings

ärenden torde detta leda till vissa kostnadsökningar. Utredningen har 

uppskattat ökningen av antalet sådan ärenden till 3 000. Enligt utred
ningens undersökning var genomsnittskostnaden i ett ärende om offent

ligt biträdt: 770 kr., vilket i dag motsvarar ca 900 kr. Med en genom

snittskostnad per ärende om 900 kr. skulle förslaget m. a. o. medföra 
en kostnadsiikning om 2 ,7 milj. kr. per år. 

11 Föredraganden 

11.1 Behovet av en översyn av rättshjälpssystemct 

Samhällets rättshjälp reformerades åren 1972-73. Det nya rättshjälps

systemet. vars grunddrag är fastslagna i rättshjälpslagen ( 1972: 429), inne

bär i huvudsak följande. 
Rättshjälp kan i princip utgå i alla slag av rättsliga angelägenheter där be

hlJV av sådan hjälp föreligger. Det är utan betydelse om angt!lägenheten 

skall prövas av domstol eller annan myndighet eller om det är fråga om ett 
ärende som ej handläggs vid någon myndighet. Rättshjälp kan med andra 

ord erhållas redan på konsultationsstadiet. 

Det finns fyra olika former av rättshjälp. Huvudformen utgörs av allmän 
rättshjälp. Denna typ av bistånd lämnas i princip i varje rättslig angelägen

het där behov av sådant bistånd föreligger, om inte rättshjälp utgår i annan 

form. Ersättning utgår för såväl biträde som kostnad för bevisning m. m. 

Allmän riittshjälp lämnas i regel efter beslut av rättshjälpsnämnd. Sådant 

beslut krävs dock inte om den rättssökande anlitar advokat eller biträdan

de jurist på advokatbyrå och kostnaderna för rättshjälpen inte överstiger 

det kostnadshidrag som sökanden har att betala. 
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Vid sidan av allmän rättshjälp finns rättshjälp ät missfankt i brottmäl. 

som innefattar riitt till offentlig försvarare samt rätt till ersättning för kost

nad för bevisning vid domstol och för resa och uppehälle m. m. Vidare 

finns rättshjälp genom offentligt biträde i vissa ärenden om administrativa 

frihetsberövanden o. d. Denna form av rättshjälp omfattar - förutom rätt 

till biträde efter särskild behovsprövning - rätt till ersättning för vissa ut

redningskostnader. Allmän rättshjälp kan e.i förekomma inom de nu angiv

na bägge omr:'.l.dena. 

Den fjärde typen av rättshjälp. rådgivning. innefattar rätt till kortare 

konsultation eller därmed jämförlig åtgärd i rättslig angelägenhet mot en 

fast mindre avgift. Rt1dgivning kan förekomma inom hela rättshjälpsområ

det. 
Redan under arbetet med rättshjälpsreformen förutsattes att lagstiftning

en på området skulle ses över. sedan tillräålig erfarenhet hade vunnits av 

dess tilfämpning (JuU 1972: 12 s. 30. 36. 38 och 40 samt JuU 1973: I s. 38). I 

fråga om enskilda punkter i den nya rätlshjälpslagstiftningen har reform

krav framställts bl. a. i flera riksdagsmotioner. Vissa av kraven har till

godosetts. medan andra alltjämt kvarstår. 

Kritik har också riktats mot rättshjälpssystemets konstruktion. Det har 

sfllunda gjorts gällande att systemet är präglat av alltför mycket byråkrati 

och att det är svårtillgängligt och ägnat att medföra fördröjning av hand

läggningen av den rättsliga angelägenhet som rättshjälpen skall avse. 

Inom domstolsväsendets organisationsniimnd (DON), som var central

myndighet för rättshjälpen innan domstolsverket den I juli 197.5 trädde i 

funktion. gjordes under hösten 1974 en samlad genomgång av erfarenhe
terna från tillämpningen av det nya rättshjälpssystemet. Undersökningen 

har redovisats i promemorian Översyn av rättshjälpssystemet. som lämna

des till justitiedepartementet i december 1974. 
DON :s promemoria innehåller bl. a. redogörelser för hur de olika rätts

hjälpsformerna utnyttjades. En enkät hos ett drygt 80-tal enskilda advokat
byråer belyste inställningen till rättshjälpsformerna rådgivning och allmän 

rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd. Under första halvåret 1974 

meddelade 40 (;(, av byråerna inte någon rådgivning enligt rättshjälpslagen. 

Beträffande allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd upplystes i 

77 % av svaren att sådan rättshjälp aldrig eller bara undantagsvis meddela

des. Samtidigt uppgav 87 % att rättshjälp efter beslut av rättshjälpsnämnd 

förekom vid byrån. Flera av de tillfrägade rekommenderade att institutet 

allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd avskaffades. 
År 1975 tillsattes rättshjälpsutredningen (Ju 1975: 07) med uppgift att i 

första hand söka effektivisera de olika rättshjälpsformerna och förenkla 

rättshjälpssystemet. Ett mål skulle vara att i större utsträckning än f. n. an

passa samhällets rättshjälp efter den rättssökande allmänhetens behov. 

Rättshjälpsutredningen avlämnade i september 1977 betänkandet (SOU 

1977: 49) Översyn av rättshjälpssystemet. I betänkandet föreslås en ny 

rättshjälpslag. 
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Utredningen har företagit undersökningar om tilHimpningen av rätts

hjiilpslagens regler dels i ärenden om allmän rättshjälp efter beslut av rätts

hjiilpsnämnd. dels i ärenden om offentligt biträde. Ansökan om allmän 

riiföhjlilp hade hifallits i 93 1)~. av de undersökta ärendena och avslagits i 

4' ; .. I fråga om lirendcnas fördelning efter saken (bifallna ansökningar) vi

sade undersökningen att hela 76 r;; av ärendena gällde familjerättsfrå.gor. 

En jlimfiirelse mellan avslagsfrekvensen och sa~en visade att avslagsfrek

vensen var störst i fråga llm förvaltningsrättsliga ärenden där ansökan av

slagits i J:! r·; av iircndcna. I familjeriittsliga ärenden utom bodelning var 

avslagsfrekvcnsen lägre än I i;;. Av de ärenden som bifallits hade 28 1-'i 

handlagts helt utomprocessuellt. I övrigt hade 69 1.J;. handlagts vid allmän 

domstol och 3 ';; vid förvaltningsdomstol och/eller förvaltningsmyndighct. 

I fråga om bitrlidesersättning i förvaltningsriittsliga ärenden visade un

dersökningen att rättshjälpsnämnden satt ner ersättningen i 3 c;; och avvi

kit frän myndighets yttrande över biträdes kostnadsräkning i 5 r;-;. av fallen. 

Ansökan om offentligt biträde avsåg till största delen ärenden enligt ut

fanningslagen ( 1954: 19) l. Sammanlagt förordnades offentligt biträde i 80 '>i 
av ärendena. Avslags frekvensen uppgick till 12 <;-; .• Framställning om of

fentligt bitriide gjordes i 73 i;~ av ärendena genom ansökan och i :!7 % ge

nom anmälan av handHiggande myndighet. Rättshjälpsnämnds beslut hade 

nästan alltid följt myndighetens yttrande över ansökan eller förslaget i an

mlilan. Endast i I 1.'( av ärendena förekom avvikelse. Undersökningen visa

de vidare att sökanden i 14 r,;; av samtliga ärenden på. ett eller annat sätt var 

berövad frihekn. I dessa fall bifölls ansökningarna till 89 r;-;., 
Utredningen föreslår att advokat (och därmed avses också biträdande 

jurist ptl advokatbyrå) fär behörighet att bevilja allmän rättshjälp i mål om 

äktenskapsskillnad och i vissa andra familjerättsliga mål och ärenden. 

Även i fråga om rättslig angelägenhet av annan art föreslås advokat fä be

vilja allm~in rättshjälp. En myndighetsprövning förutsätts dock komma till 

stånd när advokaten arbetat med ärendet viss tid. som regel sex timmar 

(sextimmarsregelnl. Frän advokats behörighet att bevilja allmän rättshjälp 

undantas vissa särskilt uppräknade fall. 

När advokat inte är hchörig föresl5.r utredningen att rättshjälpsnämnd 

skall pröva fråga om beviljande av allmän rättshjälp. Om frågan om allmän 

rättshjälp uppkommer sedan den rättsliga angelägenheten har blivit före

mål för handläggning vid allmän domstol och vissa därmed jämställda 

myndigheter föreslås rättshjälp i viss utsträckning kunna beviljas av dom

stolen eller myndigheten. 

Tillämpningsområdet för allmän rättshjälp föreslås vidgat. Sålunda inne

bär förslaget vissa ökade möjligheter att fä allmän rättshjälp i s. k. mass

ärenden. t. ex. lagfartsärenden, ärenden om fastighetsdeklaration m. m. 

Likaså föresl5.s näringsidkare kunna fä rättshjälp i ökad utsträckning när 

det gäller rättsliga angelägenheter som rör näringsverksamheten. 

Förmånerna vid allmän rättshjälp föreslås bli förbättrade. Detta gäller 
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I. ex. vid hc1ddning med anledning av äktenskapsskillnad eller hoskillnad. 
Viss medlings kostnad vid rättegång i tvistemål skall vidare kunna bli ersatt 

inom rällshjälpssystemet. Den som meddelats allmän rättshjälp bör enligt 

utredningen också befrias från vissa expeditions- och exckutionsavgifter 

samt vissa kungörelsekostnader. 

I utredningens uppdrag ingick att undersöka frågan om kostnadsansva

ret för motparts rättegångskostnad. I det hänseendet avstår emellertid ut

redningen - under hänvisning bl. a. till all frågor om rättegångskostnader 

övervägs inom rättegängsutredningen - från atl lägga fram förslag. 

Ökade möjligheter till rättshjälp genom offentligt biträde i ärenden om 

administrativa frihetsberövandcn och vissa utlänningsrärenden m. m. före

slås. Rätten att förordna om offentligt biträde föreslås ligga kvar hos rätts

hjälpsnämnd. 
När det gäller rätten all bestämma ersättning till biträde m. m. innebär 

förslaget att alla domstolar får sådan rätt i mål eller ärende vid domstolen. 

Motsvarande behörighet föreslås tillkomma statens va-nämnd. arrende
och hyresnämnder samt överexekutor. 

Reglerna om den enskildes avgift för rättshjälpen (rättshjälpsavgiflen) 

föreslås bli förenklade. Vidare föreslås en förenkling av det nuvarande om

ständliga och kostnadskrävande slutregleringsförfarandet. 
Det nuvarande rådgivningsinstitutet föreslås bli utbyggt. Om den rätts

sökandes behov av rättshjälp kan tillgodoses genom kortare radgivning 

e. d .. används formen rådgivning. som får lämnas under en halvtimme. Om 

handling behöver upprättas eller det av annan anledning krävs längre tid än 

en halvtimme men en timme bedöms vara tillräcklig för att klara av angelä
genheten. lämnas rättshjälpen som förlängd rådgivning. Med ett på detta 
sätt utformat rådgivningsförfarande anser utredningen att enklare rättsliga 

angelägenheter. där f. n. allmän rättshjälp ofta blir aktuell. skall kunna kla

ras av på ett smidigt och enkelt sätt. 
I fråga om organisationen föreslås en reducering av antalet rättshjälps

nämnder fri'tn sex till tre. Nämnderna föreslås - liksom f. n. - vara an
knutna till hovrätt. 

Utredningens ordförande och en expert är skiljaktiga i fråga om fördel

ningen av beslutsfunktionema inom rättshjälpssystemet. Med vissa undan

tag bör enligt deras mening alla statliga myndigheter. som handlägger en 

rättslig angelägenhet i vilken en part har eller önskar allmän rättshjälp. till

erkännas beslutskompetens i flertalet frågor som rör rättshjälpen. Motsva
rande ordning föreslås beträffande förordnande av offentligt biträde och 

beslut om ersättning till offentligt biträde. Rättshjälpsnämnden bör i prin

cip ha beslutanderätten bara i vissa särskilt kvalificerade ärenden och i 
ärenden där den handläggande myndigheten inte är statlig eller där ni'tgon 

handläggande myndighet inte finns. Polismyndighet bör ej ha beslutsfunk
tioner. 

Också i fråga om organisationen är meningarna inom utredningen dela-· 
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de. Ordfi\randcn och en expert anser - med utgångspunkt frän majorite

tens förslag i fräga om fördelningen av beslutsfunktionerna i rättshjälpssy

stcmet - att antalet nllmndcr bör vara högst tva och att nämnderna bör va

ra fristfu:nde myndigheter. Två andra experter anser att antalet niimndcr 

bör vara fyra. 

Utredningens förslag har fatt ett i huvudsak positivt mottagande av re

missinstanserna. 1 fråga om beslutsfunktionerna är det dock vissa instan

ser Sllm vill gå längre än utredningsmajoriteten och som biträder ordföran

dens stiindpunkt. Vidare riktas kritik mot förslaget att advokat skall fä rätt 

att bevilja allmiin rättshjälp enligt sextimmarsregeln. 

För min del anser jag det angeläget att man söker effektivisera de olika 

rättshjälpsformerna och förenkla rättshjälpssystemet. Utgångspunkten hör 

vara att det rättsskydd som avsågs med rättshjälpsreformen skall vidmakt

httl!as och i möjlig män även förbättras. Samtidigt bör samhällets rättshjälp 

i större utsträckning än vad som följer av gällande lagstiftning anpassas ef

ter den rätts sökande allmänhetens behov. 

Om man vill göra rättshjälpssystemet så effektivt och enkelt som möjligt 

iir uppenbarligen de organisatoriska frågorna av stor vikt. Det är alltså av 

central betydelse var i systemet man förlägger nödvändiga myndighets

funktioner såsom att pröva ansökningar om rättshjälp. utse biträde och 

pröva biträdes ersättningsanspräk. 

Utredningens förslag om rätt för advokat att bevilja allmän rättshjälp i 

familjerättsliga angelägenheter är väl ägnat att tillgodose önskemålet om 

förenklad hantering av rättshjälpsfrågorna. Några risker i fråga om ökade 

kostnader för rättshjälpssystemet föreligger inte utan tvärtom torde kost

nadsbesparingar kunna uppnås. Jag ansluter mig därför i denna del i hu

vudsak till utredningens förslag. 

Beträffande sextimmarsrcgeln pekar åtskilliga remissinstanser pä att för
slaget i den delen innebär endast mättliga rationaliseringsvinster men stor 

risk för kostnadsökningar. Jag delar dessa synpunkter. Syftet med den fö

reslagna regeln bör kunna tillgodoses genom en utvidgning av rätten för bi

träde att fä ersättning för arbete som utförts innan han förordnas. 

I fråga om vilka myndigheter som skall fä bevilja allmän rättshjillp anser 

jag att man kan gå längre än utredningsmajoriteten har gjort. Sålunda bör 

alla domstolar samt vissa förvaltningsmyndigheter med uppgifter som står 

rättskipningen nära fä rätt att bevilja allmän rättshjälp. 

Utredningens förslag i fråga om utsträckning av rådgivningstiden är äg

nat att befria rättshjälpsnämnderna frän åtskilliga ärenden om allmän rätts

hjälp. Jag anser att starka skäl talar för att förslaget genomförs i den delen. 

Frågan om ökade möjligheter för näringsidkare att fä rättshjälp har allt

sedan rättshjälpslagens tillkomst ägnats stort intresse. I riksdagen har vid 

flera tillfällen framförts önskemäl om regler som möjliggör en mindre äter

hå.llsam tillämpning. Utredningens förslag i näringsidkarfrågan anser jag i 

huvudsak vara väl ägnat att ligga till grund för lagstiftning. 
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Utredningens förslag i fråga om rättshjälp i massiircnden samt ändrade 

förmåner vid bodelning torde medföra betydande kostnadsökningar. Av 

framför allt kostnadsskäl anser jag mig inte f. n. kunna lägga fram förslag i 

dessa hiinseenden. 

Utredningsförslaget om att viss medlingsknstnad i tvistemM skall bli er

satt inom rättshjälpssystemet har fätt ett positivt bemötande av remissin

stanserna. Även jag biträder förslaget. som är ägnat att begränsa samhäl
lets kostnader för processer. 

I likhet med utredningen anser jag att frågan om ansvaret för motparts 

rättegångskostnader bör tas upp i ett större sammanhang än det förevaran

de. 

Det är naturligt att samma myndigheter som får bevilja allmän rättshjälp 

också fär besluta i övriga frågor som rör rättshjälpen. däribland frågor om 

ersättning till biträde. Jag förordar att en sådan ordning kommer till stand. 

Utredningens förslag till ändrade regler om slutregleringsförfarandet inne

bär att samma myndighet som har beslutat om ersättning också skall företa 

slutreglering. Även ddta förslag är ägnat att leda till förenklingar och 

minskad pappershantering myndigheter emellan. Förslaget bör därför för

anleda lagstiftning. 

Som nämnts har utredningen också föreslagit ökade möjligheter till 

rättshjälp genom offentligt biträde i ärenden om administrativa frihetsberö

vanden och vissa utlänningsärenden. Såvitt gäller utlänningsärenden. som 

f. n. utgör den största enhetliga grupp där offentligt biträde förekommer. 

har riksdagen redan antagit en proposition med förslag till ändringar i rätts

hjälpslagen (prop. 1977/78: 90, AU 1977/78: 30. rskr 1977/78: 202. SFS 

1978: 361 ). Ändringarna. som trädde i kraft den I juli 1978, motsvarar i 

stort de förslag som rättshjälpsutredningen har lagt fram beträffande of

fentligt biträde i utlänningsärenden. 

Offentligt biträde kan f. n. förekomma även vid frihetsberövanden enligt 
barnavårds- och nykterhetsvårdslagarna samt lagen (1966: 293) om bere

dande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPVJ. Genomgripande för

ändringar som berör dessa lagar övervägs f. n. inom socialdepartementet. 

Frågor om i vilka situationer offentligt biträde skall kunna förordnas beror 

givetvis på innehållet i den lagstiftning som reglerar tvångsätgärderna. 

Även utformningen av de allmänna förutsättningarna för att förordna of

fentligt biträde påverkas av vilket synsätt man anlägger på tvångsingripan

dena. I samråd med chefen för socialdepartementet har jag därför funnit 

att de frågor om offentligt biträde som återstår efter ändringarna beträffan

de utlänningsärendena bör behandlas samtidigt med att man lägger fram 

nya regler om tvångsingripanden inom socialvård och psykiatrisk vård. Så

dana regler kommer att föreslås i en proposition om ny sociallagstiftning 

m. m. som planeras att föreläggas riksmötet 1978/79. Regeringen kommer i 

propositionen att lägga fram förslag som i denna del i allt väsentligt över

ensstämmer med vad rättshjälpsutredningen har föreslagit. 
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I frtlga om vilken myndighet som skall förordna offentligt hiträde anser 

jag alt övervägande skäl talar för den lösning som förordats av ordforan· 

den och en expert. nämligen att den handläggande myndigheten i princip 

får förordna offentligt hiträdc. Vissa undantag från denna regel bör dock 

gälla. Med hänsyn till utlänningsärendcnas speciella karaktär bör frågor 

om förnrdnandc av biträde i dessa fall alltjämt handläggas av rättshjälps

nämnd. Vidare bör prövning av biträdcsfrågor när de uppkommer i ärende 

hos barnavårdsnämnd eller motsvarande eller hos polismyndighet ske hos 

läns rätten. 

Som redan framgått av det sagda anser jag att rättshjälpsutredningens 

förslag i huvudsak är väl ägnat att ligga till grund för ny lagstiftning. Att 

vissa förslag inte kan genomföras har främst sin orsak i det rådande statsfi

nansiclla läget. Vissa ändringsförslag får enligt min mening behandlas i 

samband med andra lagstiftningsfrågor. En del frågor bör ocksä. rent lag

tekniskt regleras på ett annat sätt än vad utredningen föreslagit. 

Jag anser att de nu aktuella ändringarna är av sådan karaktär att de låter 

sig infogas i gällande rättshjälpslag. Att. såsom utredningen föreslagit. in

föra en ny rättshjälpslag är alltså ej erforderligt. 

Som en följd av ändringarna i rättshjälpslagen kommer en huvuddel av 

rättshjälpsärendena att flyttas över från rättshjälpsnämnderna till advoka

ter och biträdande jurister på advokatbyrå samt till domstolar och därmed 

jämställda myndigheter. Detta föranleder en översyn av nämndorganisa

tionen. Behovet av personal vid nämnderna kommer att minska. Även an

talet nämnder måste anpassas till den minskade ärendetillströmningen. Jag 

återkommer till dessa frägor i ett särskilt avsnitt. 

11.2 Beviljande av allmän rättshjälp m. m. 

Rättshjälpsnämml fattar i dag som regel de grundläggande besluten en

ligt rättshjälpslagen. Nämnden prövar ansökningar om allmän rättshjälp, 

förordnar biträde och fastställer i vissa fall ersättning till biträdet. Nämn

den handhar också de frågor som sammanhänger med kostnadsbidragssy

stcmet. Vidare ankommer det på rättshjälpsnämnden att förordna offent

ligt biträde och bestämma ersättning till sådant biträde. 

Allmän rättshjälp kan emellertid lämnas även utan beslut av rättshjälps

nämnd. Detta kan ske så länge kostnaderna för rättshjälpen täcks av det 

kostnadsbidrag som den rättssökande skall betala och rättshjälpen sålunda 

inte medför någon kostnad för det allmänna. Möjligheten att lämna allmän 

rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd gäller alla typer av ärenden 

utom bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad. Det 

är dock hara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå som får lämna 

sådan rättshjälp och den kan inte ges åt dödsbo. Advokat och biträdande 

jurist på advokatbyrå får också meddela rådgivning utan beslut av rätts

hjälpsnämnd. 
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När det gälkr rättsh.iälpsformen rättshjälp ät misstänkt i hwttmål ligger 

myndighctsfunktionerna helt utanför rättshjälpsnämndema. I detta fall är 

det den domstol som handlägger målet som beslutar om rättshjälp. 

Utredningen anser att det inte kan komma i fråga att flytta över samtliga 

de arbetsuppgifter som nu ligger pa rättshjälps nämnd till annan myndighet. 

En överflyttning bör emdlertid komma till stånd i den mån det visar sig att 

de funktioner som rättshjälpsnämnd f. n. har kan utföras på ett enklare, ef

fektivare och mera rationellt sätt av annan myndighet. 

Utredningen konstaterar all varken rättshjälpsformen allmän rättshjälp 

utan beslut av rättshjlilpsnämml eller rådgivning har använts i den ut

sträckning som varit avsedd. I många fall har det i stället gjorts ansökan 

om allmän rättshjälp. Även om ärendet varit av tämligen enkel beskaffen

het har det därmed orsakat en viss belastning på rättshjälpsn~imndsorga

nisationen. 

Utredningen anser att rätten att bevilja allmän rättshjälp i ökad utsträck

ning bör flyttas över på den advokat som den rättssökande anlitar. I rätts

hjälpsärenden som avser äktenskapsskillnad förordas att advokat får rätt 

alt bevilja rättshjälp och slutföra ärendet utan att rättshjälpsnämnd kopp

las in för att pröva rättshjälpsfrågan. Detsamma bör gälla i vissa andra fa

miljerättsliga angelägenheter. nämligen så.dima som rör boskillnad, under

hållsbidrag till make eller barn. faderskap till barn. vårdnad. umgängesrätt 

samt omyndighetsförklaring eller dess hävande. Vidare förordas att advo

kat får behörighet att bevilja allmän rättshjälp i ärende om verkställighet av 

domstols dom eller beslut rörande vårdnad m. m. C! I kap. FB). 

I vissa fall bör enligt utredningen frågan om allmän rättshjälp i de upp

räknade familjerättsliga angelägenheterna prövas av rättshjälpsnämnd. I 

rättshjälpslagen anges ett antal fall där särskilda förutsättningar skall vara 

uppfyllda för att allmän rättshjälp skall beviljas. Sä.lunda får allmän rätts

hjälp lämnas dödsbo i rättslig angelägenhet endast under vissa särskilt an

givna förutsättningar. Likaledes gäller särskilda villkor för att erhålla all

män rättshjälp i angelägenhet som ej prövas eller på annat sätt behandlas 

här i landet eller när den rättssökande är bosatt utomlands. Möjligheterna 

att fä biträde enligt rättshjälpslagen är vidare begränsade i angelägenhet 

som kan antas bli prövad enligt den s. k. små.målslagen. 

I nu angivna fall föreslår utredningen att prövningen av rättshjälpsfrågan 

skall göras av rättshjälpsnämnd. Samma ordning förordas också om den 

rättssökande är eller kan antas bli part. sökande eller klagande vid förvalt

ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet. 

I fråga om vissa typer av ärenden förordar utredningen att advokat skall 

fä bevilja allmän rätt5hjälp och på.börja arbetet på ärendet men därefter va

ra skyldig inhämta besked från rättshjälpsnämnd eller annan myndighet 

om rättshjälp skall fä lämnas även fortsättningsvis. I denna grupp ingår 

bl. a. fall där den rättsliga angelägenheten avser fordran eller krav. tvist på. 

grund av köp av fast egendom, arvsrätt. skadestånd samt hyres- eller ar

rendetvist. 
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Utredningen anser att man främst med hänsyn till intresset av kostnads

kontroll inte kan undvara en gräns för advokatens eget handhavande av 

rättshjiilpsfr{tgan i de fall som nu är i fråga. Fortsätter ärendet över gränsen 

maste frägan t)lll riittshjiilpen skall få fortsätta hänskjutas till myndighet 

lmellankontrolll. Har ärendet. när griinsen uppnås. ännu inte anhängig

gj11rts vid nägon myndighet föreslås att frtigan om fortsatt allmän rättshjälp 

avgörs av rättshjälpsnämnden medan allmän domstol och vissa därmed 

jämställda myndigheter får göra denna prövning, om ärendet handläggs vid 

sådan myndighet när griinsen näs. 

Utredningen föreslår att gränsen bestäms pa det sättet att advokat får 

hevilja allmiin rättshjälp och arbeta på ärendet upp till sex timmar utan att 

rättshjälpsfrt1gan hehöver prövas av myndighet (sextimmarsregeln). Är 

den rättssökandes preliminära riittshjälpsavgift högre än vad som motsva

rar sex timmars arbete för advokaten. sker mellankontroll när arbetet på

gått sä lång tid att kostnaderna nätt upp till rättshjälpsavgiften. 

Utredningen förordar slutligen att. om frågan om allmän rättshjälp upp

kommer sedan den rättsliga angelägenheten har blivit föremål för hand

fäggning vid allmän domstol och vissa därmed jämställda myndigheter. 

riittshjiilp i viss utsträckning skall kunna beviljas av myndigheten. Om 

handläggningen iiger rum vid annan myndighet än nu sagts bör rättshjälps

nämnden pröva ansökan om rättshjälp även i ett sådant fall. Detta innebär 

att i nu nämnda situationer det inte kommer i fråga att låta den advokat 

som biträder den rättssökande avgöra rättshjälpsfrågan även om han i an

nat fall skulle ha varit berättigad till det. Med allmän domstol jämställs i 

detta sammanhang krigsrätl. arbetsdomstolen. bostadsdomstolen och sta

tens va-nämnd. Även frågor om substitution och byte av biträde och entle

digande av biträde i annat fall samt frågor om upphörande av allmän rätts

hjälp bör enligt förslaget i vissa fall fä avgöras av den handläggande myn

digheten. 

Utredningens ordförande och en expert anser att alla statliga myndighe

ter som handlägger en rättslig angelägenhet där en part har eller önskar all

män rättshjälp i princip bör ha rätt att besluta i alla frågor som rör rättshjiil

pen. 
Utredningens förslag att advokat skall fä. bevilja rättshjälp i familjerätts

liga angelägenheter har fått ett genomgående positivt mottagande. Där

emot har förslaget att advokat bör få bevilja allmän rättshjälp enligt sex

timmarsregeln fått ett skiftande mottagande. Ett antal remissinstanser till

styrker förslaget eller lämnar det utan erinran. En majoritet ställer sig 

emellertid negativ till sextimmarsregcln. Bland invändningarna mot den fö

reslagna regeln märks följande. Genom förslaget skulle rättshjälpsnämn

derna befrias frän högst tio procent av det totala antalet ärenden varför ra

tionaliseringsvinsten inte är så stor. Regeln innehåller inte heller någon 

verksam kontroll mot missbruk. Risken för betydande kostnadsökningar 

är därmed stor. Praxis kan komma att skifta i olika slag av ärenden. I ären
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den som kriiver mindre tid kan t:n generösare praxis utveckla sig under det 

att iirenden som befaras ta mer iin sex timmar underställs myndighet och 
hlir föremäl för en mer restriktiv prövning. För en advokat kan konflikt 

uppsti'l mellan ansvaret för behovsprövningen och klientlojaliteten. 

Niir det gäller förslaget att domstol i vissa fall skall pröva rättshjälpsfrä

gor har nflgra instanser ställt sig kritiska. Man har ifrågasatt det lämpliga i 

att domstolen prövar rättshjälpsfrägan och därmed före sakprövningen tar 

ställning till frågan huruvida rättssökanden har hefogat intresse att få sin 

angelägenhet prövad. Flertalet av dem som yttrat sig över förslaget i denna 

del har emdlertid varit positiva. Ett par remissinstanser föreslår att de 

myndigheter som enligt förslaget skall fastställa ersättning - alltsf1 även 

t. ex. förvaltningsdomstol. arrendenämnd och hyresnämnd - hör få pröva 

ansökningar om allmän rättshjälp. 

Flera remissinstanser har biträtt ordförandens förslag i fråga om bevil

jande av allmän rättshjälp. 

Som jag tidigare framhållit är det av stor betydelse för effektiviteten i 

riittshjälpssystemet hur olika beslutsfunktioner inom systemet fördelas. 

När det nuvarande rättshjälpssystemet genomfördes fick rättshjälpsnämn

derna den klart främsta funktionen. Bakom denna ordning låg bl. a. önske

målet att åstadkomma en enhetlig tillämpning av rättshjälpslagens regler. 

Administrativa komplikationer till följd av att flera myndigheter hade att ta 

ställning till olika frågor i samma rättshjälpsärende skulle härigenom kunna 

undvikas. När det gällde utomprocessuella ärenden inom rättshjälpssyste

met ansågs att det skulle innebära en betydande arbetsbelastning för de all

männa domstolarna om dessa l'llades administrationen av denna rättshjii.lp. 
Delvis som en föl.id av rättshjälpssystemets komplicerade natur utsattes 

rättshjälpsorganisationen i början av lagens giltighet för påfrestningar. ln
ledningssvärigheterna har emellertid numera bemästrats och det finns en

ligt min mening nu tillräckligt underlag för att pröva om inte rättshjälpsor

ganisationen kan förändras så att man uppnår ökad effektivitet och min
skad byråkrati. 

Rättshjälpsorganisationen i sin nuvarande utformning har utan tvivel 

haft stor betydelse för att upprätthålla en enhetlig tillämpning av rätts

hjälpslagens regler. Delta har varit viktigt bl. a. från kostnadskontrolleran

de synpunkt. Erfarenheterna av den hittillsvarande tillämpningen av rätts

hjälpssystemet visar emellertid en sammansatt bild. Å ena sidan förekom

mer det hos rättshjälpsnämnderna ärendetyper där avslagsfrekvensen är 

hög. Enligt en undersökning som utredningen har låtit utföra var avslags

frekvensen sålunda sä hög som 32 c_:,;. i fråga om förvaltningsrättsliga ären

den. Å andra sidan var avslagsfrekvensen i familjerättsliga ärenden utom 

bodelning lägre än en procent. I förstnämnda typ av ärenden har sålunda 

nämndorganisationen haft en viktig roll att spela vid utformningen av prax

is. I den senare typen framstår däremot nämndens medverkan som när

mast en formalitet. 
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Enligt min uppfattning är det möjligt att åstadkomma en betydligt enkla

re. effektivare och billigare administration av den allmänna rlittshjälpen 

genom att flytta över beslutsfunktioner från rättshjiilpsnämnderna till and

ra myndigheter eller till advokater och bitrlldandc jurister vid advokatby

rb.. Det finns emellertid ärendetyper som inte lämpar sig att överföras från 

rättshjälpsnämnd. Jag tänker främst på ärenden helt utan myndighetsan

knytning. Det faller sig naturligt att handhavandet av dessa ilrendcn allt

jämt ligger på rättshjälpsnämnd som ju har erfarenhet av de bedömningar 

som det här är frti.ga om. 

När det gäller allmän rättshjälp i rättslig angelägenhet som har eller kan 

fä anknytning till domstol eller förvaltningsmyndighct kan övervägas en 

si\.dan ordning som föreslas av ordföranden och en expert. nämligen att 

den myndighet där ärendet är anhängigt eller skall anhängiggöras får beslu

tanderätt i rättshjälpsfrågan. En sådan lösning skulle emellertid innebära 

att dessa frågor skulle komma att handläggas av ett mycket stort antal 

myndigheter av vilka det helt övervägande antalet skulle få endast ett obe

tydligt antal ärenden årligen. Vidare bör beaktas att flera av dessa myndig

heter har att tillvarata statens rätt gentemot den sökande i det ärende som 

det är fråga om. Detta ärt. ex. fallet när ett affärsdrivande verk prövat ett 

privaträttsligt mellanhavande med en enskild medborgare. Detta talar mol 

att man väljer den lösning som ordföranden och experten har förespråkat. 

Även om man inte går så långt i fråga om delegering av uppgifter anser jag 

emellertid att det är möjligt att i det hänseendet gå avsevärt längre än vad 

utredningens majoritet har föreslagit. Härvid bör vad utredningen föresla

git i fråga om funktionsfördelningen när ersättning skall bestämmas enligt 

rättshjälpslagen kunna vara till viss ledning. 
Är ett mål eller ärende anhängigt vid allmän domstol anser jag liksom ut

redningen att domstolen bör få besluta om beviljande av allmän rättshjälp i 

målet eller ärendet. Detsamma bör gälla förvaltningsdomstolar och speci

aldo111stolar. dvs. regeringsrätten. kammarrätt, bostadsdomstolcn, försäk

ringsöverdomstolen. försäkringsrätt, marknadsdomstolen, patentbcsvärs

rätten. arbetsdomstolen. mellankommunala skatterätten. länsrätt. läns

skatterätt. fastighetstaxeringsrätt och krigsrätt. Med domstolarna bör lik

ställas arrende- och hyresnämnd. statens va-nämnd och överexekutor. vil

ka alla har funktioner som står rättskipningen nära. Det kan inte göras gäl

lande alt någon av dessa myndigheter intar en sådan ställning i förhållande 

till part att en befogenhet att besluta i rättshjälpsfrågor vore oförenlig med 

myndighetens övriga funktioner i målet eller ärendet. 

Har saken ännu ej blivit föremål för handläggning vid allmän domstol el

ler därmed jämställd myndighet - angelägenheten handläggs utomproccs

suellt - kan man välja att lägga ansvaret för rättshjälpsfrägan antingen på 

rättshjmpsnämnd eller på den myndighet som skulle vara behörig att pröva 

den rättsliga angelägenheten. Jag finner mig i detta val böra förorda rätts

hjälpsnämnd. Det kan knappast vara ändamålsenligt att lägga administra-
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1ioncn av den utomproccssuella rättshjiilpen p{i de angivna myndigheterna. 

dvs. göra dessa till en Sllrts riittshjälpsnämnder. En sf1dan ordning skulle 
inncblira en betydande arbetshelastning och dessutom utgöra en för myn

dighctsverksamheten främmande arbetsuppgift. 

Niir det g~illcr andra myndigheter än de nu angivna - dvs. det stora fler

talet förvaltningsmyndigheter - är jag. snm jag tidigareantytt. inte beredd 

att !äta dem m rätt att bevilja allmän dittshjlilp. I ärende som är anhlingigt 

vid st1dan myndighet bör alltstt heslutsbefogenheten ligga kvar hos rätts

hjälpsnämnden. Detsamma bör självfallet gälla i de fall då den riittsliga 

angelägenheten iinnu inte har blivit anhängiggjord hos förvaltningsmyndig

heten. 

Bland rättshjälpsärendena intar de som har anknytning till familjerättsli

ga angelägenheter en särställning. Ansökan om rättshjälp i dessa fall bifalls 

regclmiissigt. Handläggningen är rutinartad. I likhet med utredningen och 

remissinstanserna anser jag att advokat bör kunna anförtros uppgiften att i 

llcrtalct berörda mål och ärenden bevilja allmän rättshjälp under förutsätt

ning att målet eller iirendct iinnu inte anhängiggjorts hos domstol. .lag vill 

redan nu framhålla att en sådan ordning inte bara innebär en omfördelning 

utan även en reell förenkling som torde medföra goda möjligheter till både 

direkta och indirekta kostnadshesparingar. Visserligen fordrar varje en

skilt ärende av denna typ inga ingående överväganden vid rättshjälps

nämnderna. Men genom att det är en så stor mängd papper som är i om

lopp vid rättshjälpsnämnderna mnste oproportionerligt lång tid ägnas åt 

att hantera dessa ärenden exempelvis vid förfrågningar från rättssökande 

och vid kompletteringar. 
Utredningen har i en katalog angivit vilka ärenden som i detta samman

hang bör hänföras till kategorin familjerättsangelägenhcter. Jag iir med 

några undantag beredd att godta den föreslagna avgränsningen. Som påpe
kats av några remissinstanser bör. med hänsyn till möjligheterna att vid 

omyndighetsförklaring och dess hävande få biträdesbehovet tillgpdosett 

utanför rättshjälpssystemet (I 0 kap. 13 ~ FBJ. frågan om allmiin riittshjälp i 

sådan angelägenhet inte avgöras av advokat. 

Några remissinstanser har ifrågasatt om inte upprättande av äktenskaps

förord och testamente i rlittshjälpshänsecnde hör likstlillas med familje

rättsmål. Med den ordning beträffande rådgivningsinstitutet som jag avser 

att förorda torde behovet att bevilja allmän rättshjiilp i dessa angelägenhe

ter komma att minska. Med hänsyn till att de i fråga om hanteringen vid 

rättshjälpsnämnderna torde vara tämligen likartade de egentliga familje

rättsmålen är jag emellertid beredd att biträda remissinstansernas förslag. 

Det sagda innebär alltså att allmän rättshjälp får beviljas av advL1bt. om 

den rättsliga angelägenheten avser äktenskapskillnad. boskillnad. under

hållsbidrag till make eller barn, faderskap till barn, vårdnad, umgängesrätt. 

ärende om äktenskapsförord eller ärende om testµmente. 

Advokats behörighet att bevilja allmän rättshjälp i familjerättsliga ange-
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liigenhcter mäste. si\ som utredningen funnit. underkastas vissa begräns

ningar. Kravet på enhetlig praxis gör sig i vissa fall giillande med sädan 

styrka all prövningen av rii1tshjiilpsfri'1gan bör koncentrc:ras till etr mindre 

antal organ. Advokat bör sålunda inte få bevilja allmän rättshjälp. om den 

rättssiikande är dödsbo eller lir bosatt utom riket eller om den rättsliga an

gclligenheten skall prövas eller pä annat sätt behandlas utom riket. Inte 

heller bör advokat fa pröva rättshjälpsfrägan om ärendet skall behandlas 

hos förvaltningsmyndighct. I. ex. i fall dä det begärs införsel eller annan 

vcrkstlillighet av dom på underhållsbidrag. Advokat bör ej heller ha rätt att 

bevilja allmiin rättshjälp i ärende om verkställighet av dom eller beslut rö

rande vardnad m. m. enligt 21 kap. FB. 

!\1ed advokat bör i sammanhanget jämstiillas biträdande jurist på advo

katbyrä. Även sädan jurist får enligt min mening anses ha sådana kvalifika

tioner att han kan anförtros uppgiften att besluta om allmän rättshjälp i de 

nyss berörda familjerättsangeHigenheterna. 

Utredningens förslag om att advokat i vissa ärenden skulle få bevilja all

män rättshjälp enligt en sextimmarsregel har. som tidigare nämnts. utsatts 

för limfa!!ande kritik under remissbehandlingen. bl. a. frän myndigheter 

som har stor erfarenhet av rättshjälpsfrägor. 

Även jag ställer mig kritisk till förslaget. Visserligen skulle den föreslag

na ordningen utan tvivel kunna avlasta rättshjälpsnämnderna en icke obe

tydlig grupp ärenden. Mot förslaget kan dock resas vägande invändningar 

av principiell natur. Framför allt inrymmer emellertid det föreslagna syste

met betydande risker för en okontrollerbar kostnadsökning. Jag är därför 

inte beredd att godta den föreslagna regeln. Vill man avlasta rättshjälps

niimnderna ytterligare arbete. utöver vad som följer av de förslag som jag 

tidigare har lagt fram. kan man gä fram en annan väg. 

Den möjlighet som här erbjuds är att i viss utsträckning låta domstols el
ler därmed jämställd myndighets beslut om rättshjälp fä retroaktiv verkan 

så att det omfattar även biträdeskostnader som uppkommit före ansökan 

om rättshjälp. Sker sä bortfaller i motsvarande mtm behovet att i det utom

processuella skedet ansöka om allmän rättshjälp. vilket enligt vad jag tidi

gare har sagt skulle ha fått göras hos rättshjälpsnämnd. Biträde! kan dröja 

med att ansöka om allmän r1ittshjälp till dess ansökan om stämning eller 

motsvarande görs hos domstolen eller myndigheten. 

När man bestämmer den tidsfrist varunder rättssökanden skall kunna 

vänta med att ansöka om allmän rättshjälp utan att möjligheten till retroak

tiv biträdesersä!lning gär förlorad bör man eftersträva en lösning som med

för en reell avlastning av rättshjälpsnämndcrna. Det torde inte vara till

räckligt att. efter mönster av nuvarande regel om biträdesersättning för 

kostnader före rättshjälpsansökan hos rättshjälpsnämnden. föreskriva att 

ansökan skall ske utan oskäligt dröjsmål. Denna regel torde nämligen. som 

den tolkats i praxis. ej medge försening av ansökning med mer än tio da

gar. Tidsfristen hör vara längre. En liimplig lösning synes mig vara att före-
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skriva att ansökan skall gi.iras utan väsentligt dröjsmål. 

Även när ärendet är sädant att det endast är riittshjälpsnämnden som 

kan besluta om allmän rättshjälp. torde det innebära fördelar. om man i 

större utsträckning än nu kan ersätta biträdeskostnad retroaktivt. Om bi

trädet kan dröja något med att ansöka om allmän rättshjälp. torde beslut 

om ersättning och slutrcglering många gånger kunna fattas samtidigt med 

att ansökningen prövas. Även i det fallet avlastas alltstl rättshjälpsnämn

den arbete. 

Pä grund av det sagda förordar jag en regel enligt vilken ersättning utgår 

för biträdeskostnad som har uppkommit före ansökan om allmän rätts

hjälp. om ansökningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål. Till den närma

re innebörden av detta uttryck :iterkommer jag i specialmotiveringen. 

Enligt utredningens förslag skall rättshjiilpsnämndcn i vissa fall pröva 

frtlgan om beviljande av allmiin rättshjälp, även om den rättsliga angeHi

genhcten är anhiingig vid domstol eller därmed j~imstiilld myndighet. Den

na ordning skall tilliimpas exempelvis när det var fråga om allmiin rätts

hjälp åt dödsho eller näringsidkare. Enligt min mening :-.aknas det emeller

tid anledning att göra nägra sådana undantag. Domstolen eller motsvaran

de myndighet bör alltså även i nu angivna situationer fä hevilja allmiin 

rättshjiilp. Några oliigenheter när det gäller kravet pi\ enhetlig praxis torde 

inte behöva befaras. 

Som jag tidigare anfört bör riitten för advokat eller biträdande jurist att 

bevilja allmän rättshjiilp i familjerättsliga angelägenheter vara underkastad 

vissa bcgriinsningar. exempelvis när den riittssökande är dödsho. I dessa 

fall ankommer det allt efter omständigheterna på domstol eller riittshjiilps

niimnd att pröva frägan om allmiin riittshjälp. 

Sedan i ett ärende allmän rättshjälp har beviljats av advokat. hitriidandc 

jurist. domstol eller rättshjiilpsnämnd och i samband därmed eventuellt bi

träde förordnats kan under iirendets gång uppkomma nya frågor som krii

vcr hcslut enligt riittshjiilpslagen. Exempel på sådana beslut lir hyte eller 

entledigande av biträde samt upphörande av allmiin rättshjälp. I dessa fall 

kan ifrågasättas efter vilka grunder heslutsbefogenheterna skall fördelas. 

Är ärendet anhängiggjort hos domstol eller myndighet Stlm för bevilja all

män rLittshjLilp hör detta organ besluta i den nya fragan. I övriga fall biir av 

praktiska skiil beslutsbefogenheten ligga på rättshjälpsniimnd. Uppgiften 

att utfärda ansvarsförbindelsc enligt 10 § rlittshjälpslagen bör dock under 

alla förhållanden ligga hos rättshjiilpsnämnd. Likaså bör de beslutsbefo

genhcter som aktualiseras vid fråga om tillstånd till sakkunnigutredning 

enligt 25 § rättshjälpslagen förbehällas riittshjälpsnämnd. Frågor som gäl

ler sakkunnigutredningar behandlas närmare i det följande (avsnitt 11.6.2). 

Med den ordning som nu förordats kommer gällande regler om allmän 

rättshjälp utan beslut av rättshjiilpsniimnd att sakna praktisk betydelse. 

Reglerna därom kan därför avskaffas. 

Ett system där ansvaret för den processuella rättshjiilpen läggs pä dom-
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stolarna (H.:h liknande organ och ansvaret för den allmiinna riittshjälpen i 

iiv1igt delas mellan advl1kater och riittshjiilpsniimnder inrymmer givetvis 

vissa risker för administrativa komplikationer. Ett rättshjlilpsiirende kan 

inrymma Mde ett processuellt och ett utomprcicessuellt skede. Sv:'irighe
terna torde emellertid i praktiken inte bli så stora. Övergår ett 11tompnices

suellt iirende vari allmän rättshjälp beviljats i ett processuellt skede skall 

liksom i dag det tidigare beslutet gälla iiven det processuella fii1farandet. 

ÖvergM omvlint ett rättshjälpsiirende från ett processuellt till ett utompro

cessuellt skede skall motsvarande giilla. 

N iir del giiller hesviirsordningen vid beslut som avser frttga om beviljan

de av ;tllmlin rättshjiilp giiller f. n. att talan fullföljs hus domstolsverkets be

svärsniimnd. Utredningen föreslår en oföriindrad ordning i detta hänseen

de häde niir del gäller beslut av riittshjiilpsniimnd och av de domstolar som 

fiiresläs fä befogenhet att pröva frågor om beviljande av allmiin riittshjälp. 

I fri1ga om besvär iiver rättshjiilpsnämnds beslut anser jag att samma 

-,kiil som talar för att rättshjiilp i vissa riittsliga angeHigenheter skall bevil

jas av riitl:;hjiilpsniimnd och inte av allmiin domstol eller annan myndighet 

talar för att en siirskild besvärsnämnd handHigger dessa besvärsiirenden. 

Jag bitriider alltså utredningens förslag i den delen. Jag vill i detta samman

hang förutskicka att jag iimnar förorda att besviirsniimnden görs fristående 

i fiirht1llande till domstolsverket och att verket ges talcriitt mot beslut om 

allmiin riillshjiilp. 

Niir det giiller besvär mot beslut i en heviljandefräga som har meddelats 

av allmiin domstol eller diirmed jiimställd myndighet hör emellertid enligt 

min mening en annan lösning väljas. I de grupper av mäl och iirenden som 

lagts p{1 allmlin domstol finns i rättegängshalken en enhetlig reglering av 

hesviirsordningen. Förhållandet iir likartat beträffande de med allmiin 

domstol jämställda myndigheterm1. För att hryta detta mönster beträffan
de nägon särskild ärendegrupp mäste fordras starka sklil. Ärenden om all

män rättshjlilp är inte av den arten att den besvärsordning bl. a. rättegä.ngs

balken förutsätter bör frä.ngås. Jag förordar alltså att vid besvär mol allmän 
domstols och därmed jämställd myndighets beslut i en beviljandefråga 

samma ordning tillämpas som i allmänhet gäller beträffande talan mol så

dan myndighets beslut. 

För att allmän rättshjälp skall fä beviljas krävs f. n. bl. a. att den rättssö

kande har behov av bistånd och alt han har ett befogat intresse av att fä sin 

sal..- prövad. Dessa förutsättningar bör gälla även i fortsättningen. 

Under rättshjälpslagens hittillsvarande tillämpning har utvecklats en 

jämförelsevis fast praxis i frågor om beviljande av allmän rättshjälp. Här

vid har besvärsnämnden haft en viktig funktion. Det är angeläget att en 

motsvarande praxis tilliimpas även i fortsättningen. i den män inte en änu

ring direkt föranleds av de nya regler som nu föreslås. 
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11.3 Rättshjälpsav~ifter 

I rättshjälpslagcn föreskrivs att den rättssökande skall bidra till kostna

derna för allmän rättshjälp. Kostnadsbidragssystemet har konstruerats 

som ett system med maximibelopp. Maximibeloppets storlek motsvarar 

Jcn rättssökandes bctalningsförmåga. dvs. vad han högst kan bctala. Vid 

allmiin riittshjiilp utan beslut av rättshjälpsnämnd ankommer det på biträ

det att beriikna maximibeloppet för kostnadsbidraget. För rättshjiilps

nämndens del giillcr att nlimnden vid bifall till ansökan om allmän rätts

hjiilp skall fastställa det maximibelopp som skall gälla for sökanden. Rätts

sökandc i den ekonomiskt bäst ställda gruppen. dvs. de som har en beriik

nad årsinkomst som överstiger åtta gånger basbeloppet för oktober året in

nan allmän rättshjiilp begärs. är uteslutna från mi.~ilighcten att rn allmän 

rättshjlilp. En rättssökande anses tillhöra den ekonomiskt sämst ställda 

gruppen om hans beräknade årsinkomst inte överstigcr ett belopp som 

motsvarar tre ganger basbeloppet. En rättssökande i sistnämnda grupp 

skall som kostnadsbidrag betala ett belopp som motsvarar I/ 125 !0.8 r:;-) av 

basbeloppet. jämnat till närmast lägre tiotal kronor (grundavgiften). För 

rättssökande i denna kategori kan bidraget sättas ned eller efterges. om 

särskilda skäl föreligger. Enligt förarbetena bör denna bestämmelse vid 

tilfämpningen ge utrymme för en relativt vidsträckt handlingsfrihet. 

Domstols verket har meddelat anvisningar för rättshjälpsnämnderna när 

dct gäller frågan om nedsättning och eftergift av grundavgift. I anvisningar

na rör år 1978 uttalas bl. a. följande. Eftergift av avgift bör i första hand ske 

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

hemmamakar. studerande m. fl. Avgift bör i allmänhet neds~ittas till avgif

tcns halva belopp. Nedsättning bör inte komma i fråga om den rättssökan

des ekonomiska förhållanden motsvarar en beräknad ärsinkomst av om

kring JO 000 kronor. 

När det gäller rättssökande vars årsinkomst överstiger tre men inte ätta 

h•tsbelopp har kostnadsbidragssystemct utformats så att maximibeloppet 

utgör viss kvotdel av skillnaden mellan den rättssökandcs beräknade årsin

komst och gränsen mot den ekonomiskt sämst ställda gruppen. Systemet 

har emellertid gjorts progressivt genom att olika kvotdelar har använts för 

olika inkomstskikt. Maximibeloppet utgör sålunda en tjugondel av den del 

av den rättssökandcs inkomst som överstiger tre men inte fem gånger bas

heloppet. en femtonde! av den del av inkomsten som överstiger fem men 

inte sex gånger basbeloppet. en tiondel av den del av inkomsten som över

stiger sex men inte sju gånger basbeloppet och hälften av den inkomst som 

överstiger sju men inte åtta gånger basbeloppet. 

Vad beträffar dödsbo sägs i rättshjälpslagcn att maximiheloppet utgör 

ett med hiinsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållan

den skäligt belopp. Bindande anvisningar till ledning för tillämpningen av 

denna bestämmelse saknas. 
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lltreuningen har undersökt riittshjälpsniimndernas praxis när det giiller 

bestiimmanue och eftergift av kostnadsbidrag. Kostnadsbidraget hade en

ligt undersökningen eftergetts hell i 37 .9 % av ärendena. satts ned till hälf
ten i 5.1 r;; av iirendena och utgått med grundbeloppet i 35,9% av ärende

na. Endast i 2 I. I'+ av ärendena hade alltså högre belopp än grundavgiften 
tagih ut. 

Utredningen föreslår att termen kostnadsbidrag. som vållat missför

stånd. ersätts med termen rättshjälpsavgift. Grundavgiften bör enligt ut

redningen bestämmas till I '!r av basbeloppet. Om den rättssökandes års

inkomst understiger 2 basbelopp. bör grundavgiften kunna efterges helt. 

Ligger inkomsten mellan 2 och 2 1/2 basbelopp bör avgiften kunna nedsät

tas till 1/2 ';av basbeloppet. Är inkomsten högre än 2 1/2 basbelopp men 

överstiger den inte 3 basbelopp bör avgiften sättas till I c;; av basbeloppet. 

I fråga om mellangrupperna föreslås ett enklare system att beräkna rätts

hjälpsavgiften genom att avgiftsskalan anknyts till vart tusental kronor av 

den beräknade årsinkomsten i stället för som nu till hundratal. Är inkoms

ten högre än tre basbelopp förordas att grundavgiften ökas med viss pro

cent av basbeloppet för varje tusental kronor som inkomsten ökar. A vgif

tcn bör enligt utredningen ökas med 0.5 0(. för varje tusental kronor av in

knmsten t. o. m. fem gånger basbeloppet och därefter med I t;; av basbe

loppet för varje tusental kronor t. o. m. sex gånger basbeloppet. med 2 r;~· 

av basbeloppet för var:ie tusental kronor t. o. m. sju gånger basbeloppet 

och med 4 r; av basbeloppet för var:ie tusental kronor av inkomsten 

t. o. m. åtta gånger basbeloppet. 

När det gäller att beräkna den rättssökandcs ekonomiska förhållanden 

utfärdar domstolsverket var:je år särskilda föreskrifter. Utredningen ifråga

sätter om inte denna ordning kan förenklas. När det gäller att kontrollera 

en rättssökandes uppgifter om sina ekonomiska förhållanden pekar utred
ningen på möjligheten att undersöka hans sjukpenninggrundande inkomst, 

som ju anges på försäkringsbeskedet. 

I fråga om beräkning av rättshjälpsavgift för dödsbo föreslår utredningen 

att domstolsverket skall få utfärda föreskrifter. 
Niir allmän rättshjälp beviljas skall den rättsliga angelägenheten anges. 

Detta hör enligt utredningen gälla såväl när advokat eller biträdande jurist 

beviljar allmän rättshjälp som när beslutet fattas av domstol eller annan 

myndighet. Visar det sig sedan att den rättssökandes problem är av vidare 
omfattning än som antogs när allmän rättshjälp beviljades bör nytt beslut 

om allmän rättshjälp kunna meddelas. För det fall att den rättsliga ange

lägenhet som det nya beslutet avser har nära samband med den angelägen

het som avsägs med det första beslutet föreslår utredningen att den erlagda 

rättshjälpsavgiften skall kunna förklaras avse även det nya rättshjälpsären

det och att någon ny rättshjälpsavgift alltså inte skall tas ut av den rättssö

kande. 
I gällande system skall kostnadsbidrag som fastställs i samband med att 
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allmän rättshjälp beviljas inbetalas utan dröjsmål till biträdet när sådant 

förordnats. l annat fall skall bidraget betalas in till r~ittshjälpsnämnd. När

mare föreskrifter llffi anständ och förskottsbetalning har inte ansetts erfor

derliga. 

Utredningen föreslår i detta hänseende endast den ändringen att i de fall 

inbetalning av rättshjälpsavgift som skall erläggas till stalsverket inte sker 

frivilligt. skall indrivning kunna ske på grundval av rättshjälpsnämndens 

eller domstolens avgiftsbeslut. Det bör alltsä föreskrivas att sädant beslut 

fär verkställas enligt vad som är föreskrivet om domstols dom. 

Förslaget om beräkning av den rättssökandes avgift för rättshjälpen har 

m11ttagits positivt av flera remissinstanser. Några r~ittshjälpsnämnder ifrä

gasätter dock om förslaget innebär någon beaktansvärd förenkling. Det 

som vållar besvär är inte att hitta rätt i avgiftstabellen utan alt fastställa 

den rättssökandes ekonomiska förhållanden. 

För egen del vill jag anföra följande. Nuvarande system med kostnadsbi

drag från den rältssökamks sida har kritiserats framför allt för att del är 

alltför detaljerat. Genom förslaget alt advokater och biträdande jurister i 

ett betydande antal fall själva skall få bevilja allmän rättshjälp i familje

rättsliga angelägenheter ställs ökade krav på att reglerna om rättshjälpsav

gifter inte vållar tillämpningssvårigheter. En alltför långt driven förenkling 

kan emellertid medföra att den rättssökandcs faktiska ekonomiska förhål

landen inte beaktas i tillräcklig omfattning. Enligt min mening bör nämli

gen principen att den rättssökande skall bidra efter förmåga till kostnader

na behållas oavsett vad den rättsliga angelägenheten avser och i vilken 

ordning den handläggs. I andra sammanhang förekommer det - sasom på
pekats i remisskritiken - att offentliga avgifter bestäms enbart med ut
gångspunkt från inkomst av tjänst eller motsvarande. Med den karaktär av 

social lagstiftning som samhällets rättshjälp har skulle det emellertid te sig 
stötande om en tyngande försörjningsbörda inte beaktades eller om hänsyn 

inte togs till en betydande förmögenhet när den rättssökandcs bidrag till 
kostnaderna för rättshjälpen bestäms. Även med en decentralisering av bc

slutsfunktioncrna inom rättshjälpssystcmet bör det vara möjligt att undvi

ka en alltför schablonartad bedömning av den rättssökandes betalningsför
måga. 

Jag anser sålunda att nuvarande bedömningsgrunder för beräkning av 

den rättssökandes ekonomiska förhällanden i huvudsak bör bibehållas. 

Termen kostnadsbidrag bör dock ersättas av termen rättshjälpsavgift. När 
det gäller att kontrollera de uppgifter den rättssökande lämnar om sin års

inkomst kan en undersökning av hans sjukpenninggrundande inkomst vara 

ett bland flera tänkbara tillvägagångssätt. Av betydelse för kontrollen är 

emellertid också att uppgifterna lämnas under straffansvar och att felaktiga 

uppgifter kan leda till förlust av rättshjälpsförmånen. 

Kontroll av den rättssökandes uppgifter om inkomstförhållanden torde 

främst bli aktuell i fall då advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå 
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skall hesluta om allmän rättshjälp och därvid bestämma maximibeloppet 

för rättshjälpsavgift. Kontrollen kan ske genom att den rättssökande vid 

besök hos biträdet företer sitt försäkringsbesked. Har den rättssökande in

te heskedet tillgiingligt kan en möjlighet vara att advokaten eller den biträ

dande juristen med den rättssökandes medgivande kontrollerar hans upp

gifter hos allmän försäkringskassa. 

För att kostnadsbidrag skall kunna nedsättas eller efterges krävs f. n. att 

särskilda skäl föreligger. En tillämpning som innebär att nedsättning eller 

eftergift sker i mer än 40 % av alla ärenden synes stå i mindre god överens

stämmelse med lagens ordalydelse. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen 

för den allmänna rättshjälpen och till de resurser som är tillgängliga anser 

jag det motiverat med en viss restriktivitet när det gäller att medge nedsätt

ning eller eftergift. Sålunda bör mer skärpta riktlinjer tillämpas än som f. n. 

gäller. Någon föreskrift i lag om när och hur nedsättning och eftergift av 

rättshjälpsavgiften bör ske är inte nödvändig. Det bör i stället ankomma på 

domstolsverket att meddela anvisningar till stöd för tillämpningen. Dom

stolsverket hör också mfärda närmare anvisningar om rättshjälpsavgifter 

för dödsbo. Självfallet får de skärpta riktlinjerna inte innebära att männi

skor i små ekonomiska omständigheter förhindras att erhålla allmän rätts

hjälp. 

När det gäller utredningens förslag till närmare utformning av avgifts

skalan är jag beredd att godta att grundavgiften sätts till I <;(· av basbelop

pet. Förslaget om ändrad progressivitet har emellertid mötts av stark kritik 

av de remissinstanser som tagit upp frågan. Det har bl. a. gjorts gällande 

att förslaget innefattar en risk för att huvudsyftet med rättshjälpsreformen 

motverkas. Enligt min mening kan ej bortses från denna kritik. Åtgärder 

som är ägnade att försvåra för allmänheten att fä tillgång till bistånd i rätts

liga angelägenheter bör undvikas. Nuvarande grunder för beräkning av av

giftsskalan över grundavgiften bör därför bibehållas. Dock bör de olika 

stegen i skalan anknytas till jämnt tusental kronor av den beräknade årsin

komsten. 

När det gäller förslaget att låta erlagd rättshjälpsavgift i ett tidigare rätts

hjälpsärende, som har nära samband med ett senare ärende. få avse även 

detta ärende, synes - såsom framhållits under remissbehandlingen - re

dan nu gällande regler möjliggöra en tillämpning som tillgodoser de syften 

som åsyftas med förslaget. I nuvarande praxis tilläts nämligen efter fram

ställning av sökanden att tidigare beviljad allmän rättshjälp får omfatta 

även annan angelägenhet. om nära samband mellan angelägenheterna före

ligger i rättsligt eller sakligt hänseende. Jag anser därför att särskilda be

stämmelser i detta hänseende kan undvaras. 

Frågan huruvida myndighets beslut om skyldighet att erlägga rätts

hjälpsavgift till statsverket bör gör~s exigibelt behandlades redan under 

förarbetena till gällande rättshjälpslag (prop. 1972: 4 s. 335). Något behov 

av en sådan regel ansågs då inte föreligga. Såvitt känt har under lagens hit-
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tillsvarande tillämpning avsaknaden av en regel om exigibilitct inte hdler 

visat sig utgöra någon påtaglig brist. Utredningens förslag i detta hänseen

de bör därför inte föranleda lagstiftning. 

11.4 Rådgivning 

Rådgivning enligt rättshjälpslagen lämnas i princip i alla slags rättsliga 

angelägenheter. Undantagna är emellertid angelägenhet som avser upprät

tande av självdeklaration och angelägenheter i vissa vanliga ärenden av en

kel beskaffenhet, t. ex. inskrivningsärendc enligt jordabalken och boupp

teckning enligt 20 kap. ärvdabalkcn. Rådgivning kan meddelas alla fysiska 

och juridiska personer oberoende av deras inkomst och förmögenhetsför

hi\.llanden. Rådgivning sker mot en indexreglerad avgift som motsvarar en 

etthundratjugofemtedcl av basbeloppet för oktober månad året innan råd

givningen lämnas. jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Under år 1978 är 

avgiften 90 kr. Avgiften är lika stor som grundavgiften vid allmän rätts

hjälp. Liksom grundavgiften kan rädgivningsavgiften sättas ned eller cfter

ges, om särskilda skäl föreligger. Rådgivning meddelas av advokat eller bi

trädande jurist på advokatbyrå utan beslut av rättshjälpsnämnd. Advoka

ten eller den biträdande juristen bestämmer om rådgivningsavgiften skall 

sättas ned eller efterges. Lämnas efter rådgivning allmän rättshjälp. skall 

erlagd kostnad för rådgivningen räknas den rättssökande till godo som be

talning av kostnadsbidrag. 
Eftersom rådgivningsavgiften utgör hela ersättningen till den som med

delat rådgivningen. blir avgiftens storlek avgörande för hur lång tid en råd

givning i genomsnitt får ta i anspråk. Med utgångspunkt från den s. k. tim

kostnadsnormcn - dvs. den av domstolsverket fastställda norm efter vil

ken biträde i vissa äktenskapsskillnadsmål får debitera kostnad för varje 

arbetad timme, f. n. 230 kr. - anses rådgivningsavgiften motsvara 20-25 

minuters arbete. 
Utredningen konstaterar att rädgivningcn inte fätt den användning som 

man räknade med under förarbetena till rättshjälpslagen. Rädgivning be

gärs f. n. i knappt 30.000 fall mot beräknade 45.000 per år. Den främsta an

ledningen till att rädgivning inte fått avsedd användning torde enligt utred

ningen vara den korta rådgivningstiden. I många fall sträcks rådgivningsti

den ut till omkring en halv timme vilket medför att advokaten inte får er

sättning för den överstigande tiden. Detta drabbar i första hand de allmän

na advokatbyråerna vilka svarar för tvä tredjedelar av alla rådgivningar en

ligt rättshjälps lagen. 
Utredningen tar upp frågan om rådgivningsinstitutet bör bibehållas inom 

rättshjlilpssystemet. Man konstaterar att det finns ganska goda möjligheter 

för allmänheten att vända sig till olika myndigheter eller inrättningar och få 

råd eller annan hjälp i olika angelägenheter. Landsting och kommuner bi

står allmänheten i olika frågor. Vid sidan härav finns viss serviceverksam-
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het pä den privata sidan. Sålunda hjälper exempelvis banker till med rad 

när det gäller familje- och affårsjuridik. Bcgravningsföreningar lämnar 

hj~ilp med bl. a. bouppteckningar och arvskiften. Utredningen anser likväl 

att det alltjämt finns ett klart behov hos allmänheten av att kunna vända sig 

till en advokat eller biträdande jurist för att fä råd eller annan hjälp i enkla

re riiltsliga angelägenheter. Utredningen föreslår art. om den rättssökan

des behnv av rättshjälp kan tillgodoses genom kortare rådgivning eller där

med jämförlig åtgärd. rättshjälp skall kunna lämnas genom rådgivning. 

Rådgivning fär lämnas under en halvtimme. Befinns den rättsliga angelä

genheten vara av sådan beskaffenhet att handling behöver upprättas eller 

annan åtgärd vidtas eller krävs av annan anledning längre tid än en halv

timme men bedöms en timme vara tillräcklig för att klara av angelägenhe

ten. lämnas rättshjälpen som förlängd rådgivning. 
Utredningens förslag innebär vidare att för rådgivning skall utgå en av

gift som motsvarar I ":;av basbeloppet. För förlängd rådgivning utgår dub

bel rädgivningsavgift. Avgiften utgör också ersättning till den som lämnar 

rådgivningen. Möjlighet hör finnas att nedsätta eller efterge avgiften. Läm

nas allmän rättshjälp efter det att rådgivning eller förlängd rådgivning med

delats. bör avgiften tillgodoräknas vid betalning av rättshjälpsavgiften. 

Utredningen föreslår också riktlinjer för när nedsättning eller eftergift av 

rådgivningsavgiften bör ske. Sålunda bör avgiften kunna helt efterskänkas 

när den rättssökandes beräknade årsinkomst understiger 2 basbelopp. Av

giften bör därefter kunna tas ut i ökad omfattning för att vid en inkomst 

överstigande 3.5 basbelopp motsvara full avgift för förlängd rådgivning. 

Hänsyn bör även tas till om den rättssökande har en omfattande försörj

ningsbörda eller tyngande skuldsättning. Liksom f. n. bör även förmögen

hetsinnehav beaktas, varvid det dock synes motiverat med en tillämpning 

som är något mer generös mot den rättssökande än f. n. 
Flera remissinstanser framhåller att behovet av rådgivning i rättsliga 

angelägenheter inom ramen för rättshjälpssystemet är stort. Förslaget att 

förlänga rådgivningstiden får ett genomgående positivt mottagande. 

Avgiftens storlek berörs av flera instanser som ifrågasätter om den inte 

borde subventioneras. Ett skäl härför är att den rådgivning i rättsliga ange

lägenheter som bl. a. konsumentverket och kommunernas konsumentväg

ledare o.:h socialvårdsorgan ger är kostnadsfri. Rättviseskäl skulle tala för 

att rhdgivning är kostnadsfri oberoende av vilken huvudman som står för 

rådgivnings verksamheten. Förslag om en generell subventionering av råd

givning i den del kostnaderna överstiger 50 kr. framförs frän något håll. 

Flera instanser understryker betydelsen av möjligheterna till subvention i 

det enskilda fallet genom reglerna om nedsättning och eftergift av avgift. 
Även jag anser att rättshjälpsformen rådgivning fyller ett klart behov vid 

sidan om andra rådgivningsformer utanför rättshjälpssystemct. Visserligen 

finns vissa möjligheter för allmänheten att vända sig till olika myndigheter 

och andra instanser och där - ofta kostnadsfritt - få besked i rättslig;i <in-



Prop. 1978/79: 90 151' 

gcliigenheter. I många fall kan emellertid den riittssökande ha svårt att veta 

vart han skall vända sig. I andra fall kan en myndighet för honom framstl'I 

som en motrart. Rådgivningsinstitutet har hittills i relation till andra riitts

hjiilrsformer anviints i tämligen stor omfattning, iiven om anviindningen 

inte har hlivit sf1 vidstrii.:kt som man räknade med vid tillkomsten av rätts

hjälrslagen. 

Jag har tidigare förordat hestiimmclser som innebär att heslutsfunktio

ncn vid hcviljande av allmän rättshjälr i stor omfattning flyttas fran rätts

hjiilrsniimnder till advokater o.:h biträdande jurister samt till domstolar 

och vissa med domstolarna jämstiillda myndigheter. En sådan ordning bör 

förenkla o.:h förhilliga administrationen av samhiillets rättshjiilr. Utvidgas 

området för rådgivning kan ytterligare iirenden vari rättshjälrsfri'lgan an

nars skulle ha handlagts vid riittshjälrsnämndcrna föras över till advokater 

och bitriidandc jurister rå advokathyräer. Även detta är si'lledes ägnat att 

leda till en önskvärd minskning av byråkratin inom rättshjiilrssystemet. 

En viktig anledning till att rådgivningen inte kommit till användning i av

sedd omfattning torde, såsom utredningen framhållit. vara att rådgivnings

tiden varit för kort. Grundtanken bakom rådgivningsinstitutet, nämligen 

att vem som helst skall kunna vända sig till en advokat eller hiträdande ju

rist i niistan va1je rättslig angelägenhet av inte alltför invecklad heskaffen

het och fa hjälp. har - främst på grund av den begränsade tidrymd för råd

givning som nuvarande ersättning medger - inte blivit förverkligad. Star

ka skäl talar därför enligt min mening for att rådgivningstiden förlängs. 

Radgivning innefattar en mycket långtgående delegation till advokater 

och biträdande jurister av heslutsuppgifter inom rättshjälpssystemet. Det

ta förhållande är rositivt men hör också föranleda att en förlängning av 

radgivningstiden sker med försiktighet. Begränsas inte tiden for rådgivning 

skapas ett system jämförbart med det som ett genomförande av sextim

marsregeln skulle ha inneburit. Den längsta tid som utredningen föreslagit. 

en timme. synes vara väl avvägd. 

Från flera rcmissinstanser har påtalats de tröskeleffekter som urrstår 

om ett alltför stelt avgiftssystem tillämpas. I en del fall kan enkla frågor vid 

rådgivning klaras av på helt kort tid. exempelvis genom att den rättssökan

de hänvisas till rätt myndighet. Övervägande skäl talar dä1for enligt min 

mening för ett system där avgiften för rådgivningen i högre grad än vad ut

redningen föreslagit ställs i relation till tidsåtgången. En lämplig ordning 

bör vara att avgiften bestäms i relation till varje påbörjad period om 15 mi

nuter. 

Ärenden med allmän rättshjälp inleds i inte så fä fall med rådgivning. I 

sådant fall får som tidigare nämnts den riittssökande tillgodoräkna sig er

lagd rådgivningsavgift som betalning för kostnadsbidraget. Även i fortsätt

ningen torde ärenden där allmän rättshjälp beviljas ofta komma att inledas 

med rådgivning. Sambandet mellan rådgivning och allmiin rättshjälp i vad 

avser avgiften bör därför om möjligt hibehållas. 



Prop. J 978/79: 90 159 

Rädgivningsavgiftcn hör besWmmas så. att man sä långt möjligt undvi

ker suhvention av rådgivningen. Detta innebär hl. a. att den tidigare nämn

da timkostnadsnormen blir vara viigledande fiir nivån pt1 rådgivningsavgif

ten. Avgiften kan som utredningen funnit slillas i relation till basbeloppet. 

Med dessa utgångspunkter bör avgiften för vaije pflhörjad period av 15 mi

nuter sättas till 0.5 'X av basbeloppet för oktoher månad året innan rådgiv

ning begärs. Det sammanlagda avgiftsbeloppet för rådgivningen bör jäm

nas till närmast lägre tiotal kronor. 

Liksom i frf1ga om rlittshjälpsavgiften anser jag alt man i fortslittningen 

bör vara mera aterhållsam lin f. n. när det gäller att sälta ned eller efterge 

r;"idgi vningsavgiften. 

För det fall att rådgivningen tar längre tid än JO minuter och rfldgivnings

avgiften diilfor överstiger grundavgiften vid allmän rättshjiilp. I "i av bas

heloppet. bör parallellitet mellan de olika rättshjälpsformerna eftersträvas. 

Detta innebär att rädgivningsavgiften i det enskilda fallet inte bör fil. över

stiga den rättshjälpsavgift som skulle ha utgålt om i ställer allmän rällshjälp 

hade beviljats. Detta kan ske genom att möjligheten till nedsättning av räd

givningsavgiften utnyltjas. 

Vid radgivning iir det siirskilt angeläget att rådgivarens tid inte onödigt

vis tas i anspråk för att utreda den riittssökandes ekonomiska förhållan

den. I forarhetena till rättshjiilpslagen utlalas all en förklaring av den rätts

sökande att han saknar möjlighet att erlägga avgiften i viss utsträckning 

hör kunna godtas utan närmare undersökning av de ekonomiska förhållan

dena. Jag har emellertid nyss förordat ökad restriktivitet när det gäller ned

siittning och eftergift av rådgivningsavgift. Detta gör att skärpt kontroll av 

den rlittssökandes uppgifter lir nödviindig om han påkallar nedsättning el

ler eftergift. I det hänseendet bör vad som i avsnitt 11.3 har anförts om 

kontroll vid fastställande av rättshjålpsavgift gälla även vid rådgivning. 

11.5 Tillämpningsområdet för allmän rättshjälp 

11.5. I Massiirendt•n 

I fråga om vissa slag av ärenden som är talrikt förekommande och nor

malt av enkel beskaffenhet, s. k. massärenden. kan enligt rättshjälpslagen 

regeringen förordna att allmän rättshjälp inte skall lämnas. Med stöd av 

denna bestämmelse har i rättshjälpskungörelsen föreskrivits att allmän 

riittshjälp inte får lämnas i ärende om förrällande av bouppteckning enligt 

20 kap. ärvdabalken, inskrivningsärende enligt jordabalken. registerären

de enligt sjölagen ( 1891: 35 s. }), båtregisterärende enligt båtregistrerings

lagcn ( 1975: 604). fastighetsdeklaration eller mål eller ärende angående fas

tighetstaxering. De ärenden som nyss nämnts har även undantagits från 
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tilHimpningsomrädet för rådgivning. Ärende om upprättande av självdekla

ration faller helt utanför tillämpningsområdet för rättshjälpslagen. 

Utredningen - vars uppdrag när det gäller massiirenden ej omfattat 

självdeklaration - anser inte att det finns skäl att ändra på principen om 

att massärenden skall falla utom tillämpningsområdet för den allmiinna 

rättshjiilpen. Dliremot förordas att allmän rättshjälp skall kunna beviljas i 

massärenden. om ärendet i svårighetsgrad avsevärt avviker frän vad som 
kan anses normalt för lirendetypen. Undantagsvis, dvs. om särskilda skiil 

föreligger. bör allmän rättshjälp dock kunna beviljas även i andra fall. I för

fattningstekniskt hänseende föreslås att nuvarande konstruktion i rlitts

hjälpslagen och rättshjälpskungörelsen i princip behålls. 

Huvuddelen av de remissinstanser som berört frågan om allmlin rätts

hjälp i massärenden har tillstyrkt förslaget eller lämnat det i huvudsak utan 

erinran. Risken för kostnadsölrningar framhålls dock fran flera häll. En in

stans anser att den föreslagna utvidgningen bör ges lag prioritet. En reform 

i enlighet med förslaget kan nämligen komma att förorsaka rättshjälps

nämnderna betydande arbete. eftersom varje ansökan kommer att krliva 

en ingående utredning. 

För egen del vill jag anföra följande. Bakom de nuvarande reglerna om 

allmän rättshjälp i massärenden har legat tanken att vissa begränsningar är 

nödvändiga av administrativa och ekonomiska skäl. Upprättande av själv

deklaration uteslöts främst för att undvika en alltför stor belastning på 
rättshjälpsorganisationen. Även i övrigt ansågs det att vissa begränsningar 

måste göras så att samhällets resurser kunde koncentreras till de områden 

där behovet var störst. Den belastning som massärendena kunde komma 
att utgöra för rättshjälpsorganisationen var emellertid svår att bedöma p~l 

förhand. Därför gavs regeringen ocksä rätt att förordna om begränsningar i 

fråga om dessa ärenden. 
Av de massärenden beträffande vilka utvidgning ifrågasatts är ärenden 

om bouppteckning och inskrivning i detta sammanhang de viktigaste. 
Dessa ärenden utgör sammanlagt en grupp som rymmer ett betydande an

tal potentiella rättshjälpsärenden. När det gäller bouppteckning torde det 

emellertid i stor utsträckning förhålla sig så. som antytts av en remissin

stans, nämligen att de fall som är komplicerade och diir behov av juridiskt 

biträde föreligger i allmänhet rör ekonomiskt välbeställda dödsbon. Är till

gångarna i ett dödsbo obetydliga saknas oftast anledning att lägga ner nå

got större arbete på. bouppteckningen. Behovet av allmän rättshjälp i denna 

ärendetyp kan därför enligt min mening i jämförelse med många andra 

ärendetyper inte anses stort. 

När det gäller inskrivningsärenden lämnar, som utredningen oi.:kså fram

håller. många inskrivningsmyndigheter en långtgående service i form av 

råd och anvisningar. Motsvarande service torde i viss utsträckning lämnas 

av banker och förtroendemän. Detta förhållande får betydelse när det giil

ler att bedöma om det i inskrivningsärenden finns behov av allmän rättsc 
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hjälp inom ramen för rättshjälpssystemet. 

Av den hittillsvarande tillämpningen av rättshjälpslagen kan enligt min 

mening inte utläsas att rättsskyddsbehovet i massärenden har blivit mer 

påtagligt än tidigare. Risken är alltjämt stor för betydande ökningar av bå

de de direkta och de indirekta kostnaderna för samhällets rättshjälp om 

möjlighe1erna till allmän riittshjiilp i massärenden utvidgas. Att utforma en 

lagregel som klart beskriver de ärenden i vilka allmän rättshjälp bör kunna 

beviljas torde dessutom knappast låta sig göra. De knappa resurser som nu 

står till buds för reformer inom rättshjälpssystemet medger ej annat än att 

de mest angelägna reformbehoven tillgodoses. Massiirenden tillhör uppen

barligen ej denna kategori. Jag är därför inte nu beredd att föreslå någon 

ändring av nuvarande regler i detta hänseende. 

11.5 .2 Niirin!-{sid/.:.arc 

Som framgått av den tidigare framställningen diskuterades det ingående 

vid riittshjälpslagens tillkomst i vad mån näringsidkare borde komma i åt

njutande av allmän rättshjälp i angelägenhet som hade samband med hans 

näringsverksamhet. Gällande ordning innebär att näringsidkare som regel 

inte får sådan rättshjälp. Bakom denna ordning ligger tanken att rättshjäl

pen är en social förmän som i första hand bör ge skydd vid oförutsedda 

händelser som berör enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 

Kostnader för biträde i rättsliga angelägenheter är däremot ofta en normal 

företeelse i affärslivet,jämförbara med andra driftskostnader som kan på

verka rörelsens resultat. För att undvika stötande konsekvenser av att 

rättsliga angelägenheter i näringsverksamhet ställs utanför rättshjälpens 

tillämpningsområde - exempelvis när fråga är om vissa småföretagare 

som står löntagarna nära - öppnades dock möjlighet att lämna allmän 

rättshjälp, om särskilda skiil föreligger med hänsyn till näringsidkarens 

ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet. 

Frågor om allmän rättshjälp åt näringsidkare har varit uppe till prövning 

i ett flertal avgöranden av DON :s och domstolsverkets besvärsnämnd för 

rättshjälpen. Ärendena har avsett sä.väl frågan om sökanden är att anse 

som näringsidkare som frågan om allmän rättshjiilp skall utgå. l praxis har 

allmän rättshjälp beviljats näringsidkare vars ekonomiska förhållanden 

varit sådana att de som kostnadsbidrag haft att betala enbart grundavgiften 

enligt rättshjälpslagen. Denna regel har dock ej varit undantagslös. Allmän 

rättshjälp har vägrats även i sådana fall. när rörelsen varit av sådan omfatt

ning att den rättssökande av den anledningen inte kunnat jämställas med 

en löntagare i lägre inkomstläge. Hänsyn har då tagits till omsättningen. 

tillgångarna i rörelsen. antalet anställda m. m. När det gäller årsomsätt

ningens storlek torde gränsen i praxis ligga vid 100.000 kr. eller något där

över. 

Utredningen förordar en mer generös tillämpning av möjligheterna för 

näringsidkare att fä allmän rättshjälp. Man diskuterar möjligheten av att -

11 Ri/.:.sdaKen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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efter viss forehild i hokforingslagen ( 1976: 125) - föreslt1 en regel som ute

sluter endast s~1dana företagare frtin allmiin riittshjiilp som har flera iin tvtt 

årsans@lda personer och som har en årlig bruttoomsättning överstigande 

200.000 kr. Utredningen avstår emellertid av statsfinansiella skiil frtm att 

förorda en sådan regel generellt. Samtidigt framhålls att det i enskilda fall 

kan finnas skiil att medge allmän riittshjiilp trots att antalet anställda över

stiger två eller trots att omsättningen överstiger 200.000 kr. 

Utredningen förordar i stiillet en regel av innebörd att allmän riittshjälp 

för lämnas niiringsidkare. om särskilda skäl föreligger för riittshjiilp med 

hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, hans ekonomis

ka och personliga förhållanden eller omstiindigheterna i övrigt. Utredning

en framhåller att det inte torde komma att röra sig om någon mera betydan

de mängd iirenden som tillförs rättshjälpsområdet genom den föreslagna 

ändringen. 

Flertalet av de remissinstanser som tar upp frågan anser att näringsidka

re bör fä allmän riittshjiilp i större omfattning än f. n. Förslaget till lagregle

ring tillstyrks eller famnas i huvudsak utan erinran av en majoritet bland 

remissinstanserna. 

Endast en instans ställer sig kritisk till förslaget i denna del och anser att 

det bör ges låg prioritet. Avsaknaden av klara och enhetliga linjer i försla

get kommer enligt denna instans att skapa problem för rättshjälpsnämnder-

na. 

För egen del vill jag erinra om att frågan i vilken utsträckning allmän 

rättshjälp skall kunna beviljas näringsidkare har ägnats betydande upp

märksamhet alltsedan rättshjälpslagens tillkomst. l skilda riksdagsmotio

ner och utskottsuttalanden har framställts önskemål om en för näringsid

karna mer liberal ordning än den som följer av gällande regler och praxis. I 

ett betänkande vid 1975/76 års riksmöte framhöll justitieutskottet (JuU 

1975/76: 17) bl. a. att det var uppenbart att de särskilda problem av jäm

ställdhetsnatur som förelåg för mindre och medelstora företagare måste 

ägna~ särskild uppmärksamhet. Utskottet fann det angeläget att en pröv

ning kom till stånd utan onödigt dröjsmål. Utskottet hemställde att riksda

gen gav regeringen tillkänna vad utskottet sålunda anfört. Riksdagen an

slöt sig till utskottets ståndpunkt. 

Med anledning av riksdagens beslut utfärdades tilläggsdirektiv till rätts

hjiilpsutredningen. I direktiven framhölls bl. a. att frågan vilken person

krets som bör komma i åtnjutande av rättshjälp hänger nära samman med 

rättshjälpens karaktär av social förmån. När rättegångskostnaderna för 

den enskilde företagaren inte spelar annan roll än övriga kostnader i verk

samheten - som kan dras av vid beräkning av skattepliktig intäkt av rörel

sen och som påverkar priset på företagarens varor och tjänster - hör det 

inte komma i fräga att särskild ersättning för dessa kostnader skall utgå av 

allm1inna medel. 

Jag ansluter mig till den principiella ståndpunkt som sålunda kommit till 
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uttryck i direktiven. Även statslinansiella skiil talar mcd styrka för att vis
sa begriinsningar mr1ste gälla vid allmiin rättshjälp ät näringsidkare. Ä and

ra sidan mhste en allmiin utgångspunkt vara - säsom ocksii uttalades un

der förarbetena till riittshjiilpslagen - att allmän riittshjälp inte viigras smh

företagare som praktiskt sell står liintagarna niira eller niir samhandct med 

Je privata förhållandena är siirskilt påtagligt. 

Nuvarande praxis för beviljande av allmän rättshjälp åt näringsidkare iir 

restriktiv. Antalet sådana fall diir rättshjälp beviljats kan uppskattas till 

högst 500 t1rligen. Vid en avvägning mellan de nyss angivna motstitcnde in

tressena och med hänsyn till de ullalade önskemålen om en utvidgning av 

riittshjiilpsomrt1det anser jag att utrymme bör beredas för en mer liberal 

praxis i ärenden om allmiin rättshjiilp ät näringsidkare. Av statslinansiella 

hänsyn måste dock utvidgningen göras med försiktighet. 

Redan enligt glillande rlittshjälpspraxis tillmlits årsomsällningens stor

lek. tillgångarna i rörelsen och antalet anstlillda i rörelsen viss vikt. Detta 

giiller framför allt i situationer dä den rättssökandes årsinkomst ger ett 

maximibelopp som motsvarar högst grundavgiften. Gränsen för ärsomsiitt

ningen torde f. n. sättas vid omkring 100000 kr. Jag kan i och för sig dela 

utredningens synslitt att varken antalet anstiillda eller omsiillningens stor

lek kan tjiina som säkert kriterium på ett företags storlek. Emellertid torde 

det med hiinsyn till den praktiska timimpningen inte vara möjligt att avvara 

en gri\ns med vissa schablonartade inslag. Till de omsrnndigheter som 

måste beaktas hör omsällningens storlek. Härvid kan hänsyn också tas till 

olika branschers lönsamhet och övriga möjligheter all ge näringsidkarna en 

tillfredsställande materiell standard. Riiknat i dagens penningvärde hör det 

i princip inte komma i fråga att bevilja allmiin rättshjlilp vid en omsättning 

av 200000 kr. eller däröver. Vidare hör näringsidkaren i allmänhet inte få 

ha ller än två anställda. I branscher med låg lönsamhet eller i fall med öm

mande omständigheter av personlig eller ekonomisk art hör allmän rätls

hjälp dock undantagsvis kunna få förekomma t. o. m. om niiringsidkarcn 

har fler än två anställda eller en årsomsättning av mer än 200000 kr. Nii
ringsidkare som saknar anställda. t. ex. konstnärliga och litteriira yrkes

utövare. bör med tillämpning av dessa principer i större utstriickning iin 

övriga näringsidkare kunna komma i åtnjutande av rällshjälp. 

I praxis har allmän rättshjälp vägrats näringsidkare med st1dana inkomst

förhållanden att rättshjälpsavgiften blir högre än grundavgiften. Många nii

ringsidkare är emellertid att jämställa med vanliga löntagare även om deras 

inkomst- och förmögenhetsförhållanden skulle medföra högre rätts

hjälpsavgift. Förhållandet kan vara det att näringsidkaren visserligen i sin 

rörelse förfogar över kapital såsom mark och utrustning, men värdena är 

bundna och motsvaras inte av någon högre levnadsstandard hos den rätts

sökande. Detta talar för att den nyss angivna principen mjukas upp. Ut

vidgningen av rätten till allmän rättshjälp hör dock även här ske med för

siktighet. Personer med betydande förmögenhetsinnehav bör även framde-
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les falla utanför rättshjiilpssystemet. 
Sammanfattningsvis förordnar jag en lagregel med i stort sett det inne

ha!! utredningen föreslagit. nämligen att allmän rättshjälp fär beviljas nLi

ringsidkare om skäl föreligger därtill med hänsyn till verksamhetens art 

och begränsade omfattning. hans ekonomiska och personliga förhållanden 

eller omständigheterna i övrigt. Jämfört med nuvarande reglering och med 

utredningens förslag inneb~ir det bl. a. att kravet på särskilda skäl utgår. 

Jag är medveten om att den förordade utformningen av bestämmelsen 

rörande näringsidkare kan ge utrymme för olika tolkningar. Lagtexten i 

förening med de gjorda motivuttalandena bör dock kunna ge de tillämpan

de myndigheterna tillräckligt underlag. Jag vill emellertid på nytt under

stryka att utvidgningen av beviljandepraxis måste ske med en betydande 

restriktivitet. Jag bedömer, som kommer att framgå av ett följande avsnitt. 

att det årliga antalet beviljade ansökningar kan komma att fördubblas från 

nuvarande ca 500 ärenden. Denna bedömning kan utgöra en riktpunkt för 

myndigheterna, niir praxis skall utvidgas. Utvecklingen på detta område 

bör följas med uppmärksamhet. Jag är inte främmande för tanken att - se

dan tillräcklig erfarenhet vunnits - göra en översyn av näringsidkarregeln 

om förhållandena påkallar det. 

11.6 Förmåner 

// .6./ Kostnad rid bodelning 

Enligt rättshjälpslagen i dess ursprungliga lydelse kunde allmän rätts

hjälp i och for sig utgå i angelägenhet rörande bodelning. Ersättning till sär
skild skiftesm~m ingick dock inte som förmån enligt lagen. Sådan kostnad 

fick parterna själva svara för. oavsett om rättshjälp hade beviljats eller in

te. Allmlin rättshjälp i bodelningsärende omfattade således endast kostna

den för biträde och eventuell utredning. Genom lagändring. som trädde i 

kraft den I januari 1976 ( S FS 1975: 1302), infördes en regel om att rättshjäl

pen skulle omfatta även kostnad för särskilt förordnad skiftesman vid bo

delning med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad om den rätts

sökande beviljats allmän rättshjälp i bodelningsärendet. Enligt regeln be

gränsades makes möjlighet att i bodclningsärende få förutom skiftesman 

även biträde enligt rättshjälpslagen till fall där särskilda skäl förelåg med 

hänsyn till makarnas förhållanden eller boets beskaffenhet. Lagändringen 

innehar således en prioritering av skiftesman framför bistånd genom biträ

de ät endera eller båda parterna. 

Utredningen förordar en ordning som i princip innebär att behovet av 

allmän rättshjälp vid bodelning bedöms enligt vanliga regler. För att allmän 

rättshjälp skall få beviljas bör emellertid kriivas att boet är i något hänseen

de komplicerat. Rättshjälpen innefattar förmånen av biträde eller skiftes

man. Den som gör ansökan om allmän rättshjälp skall ange vilken förmån 

han önskar och skälen. Rättshjälpsnämnden prövar ansökningen och be-
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stiimmcr vilken förmån som skall utgå. Valet skall ske med hänsynstagan

de till såv~il partens önskemål och behov som till kostnadskonsekvenser

na. Om biträde förordnas men det senare visar sig att skiftesman inte kan 

undvaras. rnr nämnden pä framställning bestämma att rättshjälpen skall in

kludera även denna förmån. Härför bör dock enligt utredningen fordras 

särskilda skiil. Skulle skiftesman ha kopplats in från början men parterna 

eller en av dem senare anse att biträde inte kan undvaras. bör motsvarande 
gälla. 

Förslaget har fått ett blandat mottagande. Med hänsyn till att nuvarande 

system fungerar tillfredsställande och till intresset att kostnaderna hålls på 

en rimlig niva ifrågasätter en riittshjälpsnämnd om ytterligare utvidgning 

av möjligheterna att fä allmän rlittshjälp är befogad. Nämnden ifrågasätter 

också om det inte finns områden där det ter sig mer angeläget med en ut
vidgning av möjligheterna. 

En annan rättshjlilpsnämnd framställer flera invändningar och anför där

vid bl. a. följande. Förslaget innebär att rättshjälpsnämnderna skall avgöra 

vilken av förmånerna som skall ingå. Kostnadsaspckten skall vara avgö

rande. Denna avvägning ställer stora krav på nämnderna och på omfattan

de utredning i varje enskilt ärende för att prövningen skall bli meningsfull. 

Kompletteringar av ansökningarna blir nödvändiga. Kontroll måste ske av 

att inte motparten ansöker och får andra förmåner i samma bodelnings

iirende. En sådan kontroll förefaller ogörlig om parternas ansökningar 

tiandläggs av olika nämnder. Kostnadsökningar kan befaras. 

Ett par remissinstanser tar upp frågan om allmän rättshjälp vid boupp

teckning enligt 11 kap. 12 § giftermålsbalken i anledning av talan om äkten

skapsskillnad. De anser att kostnad för sådan bouppteckning, som f. n. ej 

utgör rättshjälpskostnad, bör ersättas inom rättshjälpssystemet. Vidare 

framförs uppfattningen att ersättning till bouppteckningsförrättare enligt 9 

kap. 9 * giftermålsbalken bör kunna utgå av allmänna medel. 
När det gäller behovet av allmiin rättshjälp vid bodelning har lagstiftaren 

intagit en restriktiv hållning. Detta har kommit att prägla praxis. Som ut

redningen framhåller grundas denna hållning ytterst på ekonomiska skäl. I 

första hand har man ansett att parterna bör kunna klara upp saken själva. 

Om detta inte är möjligt måste samhället bistå dem och detta bör ske på bil
ligast möjliga sätt, i första hand genom medverkan av eventuellt biträde i 

skillnadsmålet och i andra hand genom att allmän rättshjälp beviljas i bo

delningsärendct. I det senare fallet bör rättshjälpen normalt lämnas genom 

skiftesman. Endast i undantagsfall bör också biträde kunna förordnas. 

Enligt min mening har de principer som ligger bakom nuvarande regler 

fortfarande bärkraft. Det årliga antalet bodelningar är betydande. Ökade 

möjligheter all få allmän rättshjälp i bodclningsärenden skulle innebära 

risk för stora kostnadsökningar. I rådande statsfinansiella läge kan jag inte 

förorda någon lindring av nuvarande reglering i detta hänseende. 

Av bl. a. kostnadsskäl kan jag inte heller biträda de under remissbehand-
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!ingen framfiirda önskemalen om att ersättning inom riittshjiilpssyslcmet 

skulle u1gt1 vid bouppleekning enlig! 9 kap. 9 ~eller I I kap. 12 * giftermäls

balken. 

11.o.2 U1rnl11i11gs/..os11111da 

Allmiin riittshjiilp omfatlar bl. a. den räthsökandes kostnad för bevis

ning vid allmiin domslol. krigsrhtt. arbc1sdomstolen eller btistadsdomslo

len. Enlig! 24 § riittshjiilpslagen utgär ersättning for bevisning, i den mån 

inte siirskilda föreskrifter giillcr, med skälig! belopp enligt domstolens be

sliimmande. De siirskilda föreskrifter som åsyflas är vissa bestämmelser i 

RB om ersiittning för bevisning. 

Enligt RB behandlas privat sakkunnig, dvs. sakkunnig som part anlitar. i 

huvudsak som vitlne. Detta innebiir bl. a. alt de ersättningsregler som gäl

ler för vittne skall tilfampas. Domstolen kan för privat sakkunnig endast 

besliimma ersättning för resa, uppehiille och tidsspillan i samband med in

ställelse inför riillen men däremol inle crsiittning för u1för1 arbete. Besläm

melsen i 24 § riittshjälpslagen har tolkats så att hänvisningen till siirskilda 

föreskrifter giiller såviil i vilken omfattning ersältning kan utgå som efter 

vilka normer ersättningen skall hestiimmas. Detta innebär att domstol kan 

tilkrkiinna privat sakkunnig ersättning enligt riittshjiilpslagcn bara i den 

omfattning ersiittning kan utgt1 enligt RB. 

Allmän riittshjälp omfattar också nödvändig utredning i angelägenhet 

som kan komma under prövning av allmän domstol. krigsrätt. arbt:tsdom

stolen eller bostadsdomstolen eller som skall prövas av skiljemän (9 §and

ra stycket 2). Har biträde förordnats :'tt den rättssökandc. beslutar bitriidct 

om vilken utredning som skall inhämtas t25 ~). Annars ligger avgörandet 

hos riittshjälpsnämnden, som iiven bestämmer ersättning ät den som har 

medverkat vid utredningen. Den som medverkat vid sådan utredning torde 

vara berättigad till ersättning även för eget arbete. Det förhållandet att den 

som medverkat vid utredning i utomprocessuell angelägenhet kan fä er

sättning för arbete medan privat sakkunnig ersiHts enligt vad som gäller för 

vittne har ansetts leda till obalans mellan parterna i processen. Den ena 

parten kan :·0re rättegången föranstalta om sakkunnigutredning. Sedan !<t

ian väckts har motparten inte möjligheter att på motsvarande villkor anlita 

privat sakkunnig. 

Utredningens förslag innebär att biträde alltid får besluta om sakkunnig

utredning av enklare beskaffenhet, intyg e. d., oavsett om ärendet är an

hängigt vid någon myndighet eller ej. Om det i bodelningsärende inte för

ordnats biträde men bestämts att rättshjälpen skall omfatta kostnader för 

skiftesman. bör skiftesman ha samma kompetens som biträde i detta hän

seende. Om den behövliga utredningen är mer kostnadskrävande bör biträ

det eller skiftesmannen ha skyldighet att inhämta tillstånd till utredningen. 

Fordras tillstånd och har ärendet inte anhängiggjorts vid myndighet före

slår utredningen att tillständsfrågan prövas av rättshjälpsnämnd. Om ären-
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dd diiremot anhängiggjorts vid allmän domstol. förvaltningsdomstol. 

krigsrätt. arbetsdomstolen. bostadsdomstolen. statens va-nämnd eller ar

rende- eller hyresnämnd eller hos öwrex~kutor förordas att tillstandspröv

ningen skall ligga på vederbörande myndighet. Uppkommer behov av mer 
kostnadskrävandc utredning. sedan ärendet anhängiggjorts vid annan 

myndighet än nyss nämnts. prövas frt1gan av rättshjälpsnämnd. Finns var

ken bitr~ide eller skiftesman föreslås att rättshjälpsnämnd skall besluta om 

utredning. oavsett hur omfattande denna är. 

Den som medverkat vid sakkunnigutredning som nu nämnts skall enligt 
utredningens förslag vara berättigad till ersättning med skäligt belopp. 

Kostnader för insttillelse vid domstol eller annan myndighet föresltls dock 

hli ersatta enligt vad som gäller när ersättning utgär av allmiinna medel till 

vittne. 

Flertalet av de remissinstanser som tagit upp frågan om privat sakkunnig 

ställer sig i huvudsak positiva till förslaget. Ett par rättshjälpsnämnder är 

emellertid tveksamma till det föreslagna förfarandet. Härvid framhålls att 

en viktig skillnad mellan privat sakkunnig och sådan sakkunnig som utsetts 

av rätten. offentlig sakkunnig. är att parten disponerar över den privata 

sakkunniges utlåtande. vilket inte är fallet beträffande utlåtande av offent

lig sakkunnig. Den föreslagna ordningen får förutsättas innebära att parten 

alltid måste inge den privata sakkunniges utlatande för att domstolen skall 

kunna pröva skäligheten av begärd ersättning. Detta torde gälla också om 

parten inte vill åberopa utlåtandet. vilket måste vara otillfredsställande för 

parten. Av denna anledning förordas att biträdet ges rätt att besluta om ut

redning samt att rättshjälpsniimnden fastställer ersättning härför. En av 

nämnderna anser att hithörande frågor bör uppmärksammas vid översynen 

av rättegångshalken och att lösningen därför bör anstå tills vidare. 

I anslutning till frågan om privat sakkunnig tar ett par instanser upp frå
gan om tekniskt bitriide. Därvid framhålls att i många mål. exempelvis vat

tenmål. expropriationsmål och mäl om byggnadsentreprenad. kan behov 

av tekniskt biträde till det juridiska biträdet föreligga. Anlitande av tek

niskt biträde kan ofta förenkla handläggningen genom att onödigt utred
ningsarhetc eller onödig argumentering undviks. Därför föreslås att biträde 

enligt rättshj1ilpslagen bör berättigas att i sin tur anlita erforderligt tekniskt 

biträde. Kostnaden härför bör anses utgöra rättshjälpskostnad. 

Även jag anser det befogat att ändra nuvarande regler om ersättning till 

priv.it sakkunnig inom rättshjälpssystemet. Onekligen kan n:glcrna ibland 

leda till bristande balans mellan parterna. En part med allmän rättshjälp 

kan innan talan väcks genom sitt biträde föranstalta om en sakkunnig

utredning som ersätts ur rättshjälpssystemct. Sedan talan väckts kan mot

part med allmän rättshjälp åstadkomma ytterligare utredning endast ge
nom att rätten utser offentlig sakkunnig. Nuvarande tillämpning av regler

na om utomprocessuell utredning har också visat att en effektivare kost

nadskontroll är påkallad. 
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Ett still att eliminera den påtalade obalansen är att biträde ges kompe

tens att "förordna" privat sakkunnig med rätt till ersättning av allmänna 

medel för arbete oavsett om talan anhängiggjorts eller ej. Detta alternativ 

är det för den rättssökande fördelaktigaste. Lösningen innebär dock risk 

för kraftiga kostnadsstegringar och bör däiför inte komma i fråga. 

Utredningens förslag innefattar en lösning som avses tillgodose både 

kravet på likställdhet mellan parterna och behovet av kostnadskontroll. 

Den föreslagna regleringen är dock icke sådan att parterna alltid blir jäm

ställda. Med förslagets lösning kommer i de inomprocessuella fallen den 

myndighet som prövar den rättsliga angelägenheten även att få pröva be

hovet och intresset av att utredningen kommer till stånd. Detta innebär 

alltså att myndigheten mästc ha inblick i de omständigheter som ger anled

ning till begäran om utredning. Därmed har också motparten möjligheter 

att \a del av materia\c\. Med den föreslagna ordningen skulle den rättssö

kande som vid domstolen begär privat sakkunnigutredning kunna komma i 

ett underl~ige i förhållande till motpart med allmän rättshjälp, som påkallat 

motsvarande utredning innan angelägenheten kommer till domstol. 

Rättegängsutredningen (Ju 1977: 06) har enligt direktiven att uppmärk

samma bl. a. reglerna om bevisning. Resultatet av utredningsarbetet kan 

utifrån mer principiella synpunkter föranleda ändringar i reglerna om sak

kunnigbevisning. F. n. finns enligt min mening inte anledning att företa 

sakliga ändringar i den nuvarande regleringen beträffande kostnader för 

privat sakkunnig. Detta innebär att parts behov att få till stånd inompro

cessuell sakkunnigutredning alltjämt får tillgodoses genom möjligheten till 
offentlig sakkunnig. 

Även om man sålunda t. v. måste överge tanken att införa nya regler om 
inomprocessuell sakkunnigutredning behöver detta inte betyda att man 

lämnar den nuvarande situationen oförändrad. Bl. a. kostnadsskäl talar för 

att man inskränker de nuvarande möjligheterna att få till stånd utredning 

utan beslut av myndighet. Jag förordar att den nuvarande generella befo

genheten för biträde att i fall som avses i 25 § förordna om utredning upp
hävs. Sådan utredning bör i princip ej ske annat än efter beslut av rätts

hjiilpsnämnd. Kravet på tillstånd bör dock ej upprätthållas i alla situatio

ner, utan biträde, liksom också i förekommande fall skiftesman, bör alltid 

kunna förordna om mindre omfattande utredning såsom läkarintyg, värde

ringsintyg och liknande. För rättshjälpsnämnds prövning bör gälla att be

hovet och intresset av att utredningen kommer till stånd inte står i missför

hållande till kostnaderna för utredningen. Genom en särskild beloppsgräns 

be~tiim<l i relation till basbeloppet bör anges hur kostnadskrävande utred

ningen får vara utan att den kräver beslut av rättshjälpsnämnd. Regler här
om kan ges i förordning. 

I likhet med vad som gäller f. n. har biträdet att på eget ansvar ta ställ

ning till om särskild utredning behövs och om han har befogenhet att för

ordna om utredning. Den som medverkat vid utredning har alltid rätt till 
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skälig ersiittning. Visar det sig sedan att biträdet beslutat om utredning 

som blivit dyrare än beloppsgränsen medgav och har biträdet visat försum

lighet kan detta beaktas när ersättningen till biträdet bestäms. Har parten 

själv genom vårdslöshet eller försummelse föranlett att biträdet ftdragit 

statsverket onödiga utredningskostnader kan detta leda till att han själv får 

stå för sådana kostnader (30 §i föreslagen lydelse). 

Vad gäller beslutsbefogenheterna när ersättningen bestäms bör samma 

principer gälla som niir ersättning bestäms till biträde. 
Under remissbehandlingen har. som nämnts. ett par instanser tagit upp 

frågan om ersättning ur rättshjälpssystemet för tekniskt biträde. Jag vill 

med anledning därav påpeka att biträde i viss utsträckning redan f. n. torde 

vara berättigad till ersättning för tekniskt biträde som han anlitat i må.Jet. 

Främst av kostnadsskäl bör en utvidgning av denna rätt inte tas upp i detta 
lagstiftningsärende. 

11.6.3 Kostnadfiir mcdlin1: enligt 42 kap. 17 li RB 

Enligt 42 kap. 17 § RB fär rätten. om saken är sådan att förlikning är till

låten och särskild medling bör ske. utse medlare och förelägga parterna att 

inställa sig till förlikningssammanträde inför denne. Det åligger parterna 

att utge ersättning till medlaren. 
Utredningen påpekar att den särskilda medlingen har till direkt syfte att 

fä till stånd förlikning och därmed begränsa samhällets kostnader för pro

cesser. Med hänsyn härtill anser utredningen att som kostnad för rättshjäl

pen bör anses också den rättssökandes kostnad för ifrågavarande medling. 

De remissinstanser som särskilt behandlat frågan om ersättning för kost

nad för medling har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. 

För egen del vill jag framhålla att det visserligen ingår i rättegångsutred

ningens uppdrag att överväga en reform av medlingsinstitutet. Det kunde 
därför övervägas att man i avbidan på resultatet av detta arbete avstår från 
att ändra nuvarande ordning. A andra sidan måste beaktas att den särskil

da medlingen även i den form den har i dag kan medföra att samhällets 
kostnader för processer ej oväsentligt begränsas. Under ärendets bered

ning inom justitiedepartementet har framkommit att medlingsinstitutet un

der senare tid på sina håll kommit till ökad användning och att erfarenhe
terna av detta varit goda. Jag anser därför att övervägande skäl talar för att 

den rättssökandes kostnad för medling skall anses som rättshjälpskostnad. 

Jag vill dock erinra om vikten av att rätten i mål vari part har allmän rätts

hjälp förordnar om medling bara i sådana fall då det finns anledning räkna 

med att statsverkets kostnader på det sättet blir mindre än om målet skulle 

handläggas i gängse former. 

11.6.4 Kostnad för vissa inställelser 

I 21 kap. föräldrabalken finns regler om verkställighet av dom eller be

slut rörande vårdnad. umgängesrätt och överlämnande av barn samt över-
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flyttning av barn i vissa andra fall. Län~ätten prövar frågor av detta slag. 

Liinsrätten kan i sådana ärenden förordna att barnet skall undersökas av 

Hikare. Uikarundersökning blir aktuell. när dt:t kan befaras att flyttning av 

barnet för rrn:d sig för stora påfrestningar. Skall barn under 15 ar kallas till 

liikanmder.-;ökning. skall kallelse med föreläggande att vid vite inställa bar

net delges den som har harnct i sin värd. 

Med hänsyn till karaktären av de ärenden som avses i 21 kap. föräldra

halken nch de förhallandevis fä fall det torde röra sig om förordar utred

ningen att möjlighet hör finnas att inom rättshjälpssystemet ersätta den 

som har barnet i sin vftrd för inställelsekostnader vid Uikarundcrsökning 
enligt 21 kap. 10 § föriildrabalken. För fall då allmän rättshjiilp av någon 

ar11edning inte ges hiir det enligt utredningen finnas en möjlighet utanför 

riittshjiilpssystemet att av allmiinna medel ersätta den som har barnet i sin 

värd för sttdan instLillelsekostnad. Ersättning bör emellertid då kunna utgå 

endaq om det iir uppenbart att den som har barnet i sin värd inte själv kan 

svara för kostnaden. Ersiittningen bör enligt utredningen bestämmas av 

liinsriitten. 

Samtliga remissinstanser som har berört frågan tillstyrker förslaget. och 

iiven jag ansluter mig till det. f-ör de fall då allmiin riittshjiilp ej beviljats 

hör det i föräldrabalken tas in en föreskrift om att den som har hand om 

harnet har riitt till skälig ersiittning enligt bestämmelsen i 15 §förvaltnings

prnccsslagcn ( 1971: 291 l for kostnad för resa och uppehälle i samband med 

instiillelse vid Hikarundersökning. 

11.6 .5 Kostnad för expeditions- och exekutionsavgijier m. m. samt vissa 

k11ngurelsek11stnader 
Rättssökandc:; kostnad enligt expeditionskungörelsen ( 1964: 618) för an

sökan eller expedition vid allmiin domstol. krigsrätt. arbetsdomstolen eller 
bostadsdomstolen samt för avgift som utgår enligt exekutionsavgiftskun

görelsen (1971: 1027) utgör rättshjälpskostnad vid allmän rättshjälp. I den 

fortsatta framställningen avses med termen expeditionsavgift i förekom
mande fall också ansökningsavgift. 1 fråga om expeditionsavgift omfattar 

förmånen dock inte så.dan expedition som utfärdas bara på särskild begä

ran. om den inte begärs innan avgörandet i huvudsaken vunnit laga kraft. 

Beträffande exekutionsavgift fär förmånen betydelse främst vid allmän 

rättshjälp i iirende om verkställighet. eftersom sådan riittshjälp som har 

lämnats för angelägenhet som kan leda fram till verkställbart avgörande in

te omfattar själva exekutionen. Konsekvenserna av regeln att den allmän

na rättshjälpen inte omfattar själva exekutionen har dock mjukats upp ge

nom bestämmelser utom rättshjälpens ram. Enligt 6 a § exekutionsavgifts

kungörelsen ( 1971: 1027) skall, om allmiin rättshjälp beviljats av rätts

hjälpsn(imndcn i angelägenhet som har lett till verkstiillhart avgörande i sa

ken och kostnaderna för rättshjälpen överstigit maximib"'eloppet för kost

nadsbidragct, den som åtnjutit rättshjälpen vid verkställighet av avgöran- · 

det vara befriad från skyldighet att förskottera avgifter enligt exekutions-
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avgiftskungörclsen och alt hetala st1dana avgifter. om de inte i mt1let kan 

tas ut av motparten. 

Allmiin rlittshjlilp i angeHigenhel som skall behandlas utomlands omfat

tar endast utomrrocessuell utredningskostnad oc:h hithideshjiilr. Dliremot 

ersiitts inte liisen av exreditioner vid utllindska domstolar eller kostnader 

fiir bevisni11g. 

Limna~ allm:in r:ittshjälp utan beslut av rlittshj:ilpsnlimnd. innebiir nu

varande regler att den riittssökande får betala expeditions- eller exeku

tionsavgifter men att han samtidigt för tillgodoriikna sig kostnaden vid be

talning av kostnadshidrag. Liimnas riittshjiilpen efter beslut av rättshjlilps

niimnd. betalas efter bt:slutet uppkommandt: kostnader av allmlinna me

dd. Betriiffande expeditions- och exekutionsavgifter innebiir detta att dom

stolen eller den exekutiva myndigheten inte skall ta ut föreskrivna avgifter 

av den riillssökandc. Inte heller sker någon stiimpelbcHiggning. Nlir dom

stolen eller den exekutiva myndight:ten slutligen handlagt mtllet eller liren

det. skall den emellertid underrlitla dllshjiilpsnämnden om bl. a. den riitts

hjiilpskostnad som motsvaras av de expeditions- eller exekutionsavgifter 

som normalt skulle ha uttagits. Underrättelsen iir nödvändig för att kostna

den skall kunna heaktas i samhand med slutreglering enligt riittshjlilpsla

gcn. 

Kostnad för kungörelse i mål eller iirende vid allmiin domstol. krigsrätt. 

arhetsdomstolcn eller bostadsdomstolen utgör kostnad för riittshjiilpen 

och ersätts alltsä enligt rättshjlilpslagen. 

Utredningen anser att nuvarande system med expeditions- och exeku

tionsavgifter lir omstlindligt att tilllimpa och att det utgör en primär orsak 

till att slutregleringsforfärandet nu i\r sä komplicerat. Utredningen föror

dar att den som beviljats allmän riittshjiilp befrias från avgifter för dels all

männa expeditioner vid samtliga statliga myndigheter och dels expeditio

ner och ansökningar vid domstol. dvs. expeditioner enligt avdelningarna I 
och Il i den vid expeditionskungörelsen fogade avgiftslistan. Utredningen 

föreslår också att den som beviljats allmän rättshjiilp skall vara hefriad från 

exekutionsavgift. Vidare föreslär utredningen att kostnader för kungörelse 

i mäl eller lirende vid allmiin domstol och vissa andra myndigheter skall. 

si1vill de belastar den som beviljats allmän rättshjälp. utgå av allmänna me

del. 

När det gäller angeHigenhet som handläggs utomlands konstaterar utred

ningen att om man låter allmiin rältshjälp i sådan angeliigenhct omfatta 

~i ven kostnad för expeditioner skulle det innebära en väsentlig vidgning av 

förm;mcrna med risk för betydande kostnader som följd. Utredningen an

ser inte tiden mogen för en sädan reform. 

Förslaget om befrielse från expeditions- och exekutionsavgifter har fått 

ett i huvudsak positivt mottagande av remissinstanserna. Vissa förslag om 

ytterligare utvidgning av avgiftshefrielsen framförs dock. Sålunda föreslås 

all avgiftsfriheten hör utsträckas till att avse bl. a. expeditionsavgift vid 

exekutiv myndighet. 
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En riittshjiilpsniimnd föreslår att iiven kostnad för utländska expedi

tionsavgifter bör ingå som förmån vid allmän riittshjälp. En annan instans 

anser att i ärenden utanför Sverige kostnaden för klientens resa till dom

stolen. lösen av dom och kostnaderna för bevisning bör, ~ttminstonc vad 

gäller de nordiska famlerna, inrymmas i rättshjälpen. 

Frän ett par instan~er framförs erinringar när det gäller den närmare om

fattningen av befrielsen från exekutionsavgifter. Vad giiller avgifter enligt 

exckutionsavgiftskungörelsen ( 1971: 1027) tillstyrker dessa instanser en

dast att befrielse sker från utsökningsavgift. Däremot föreslås att tilläggs

och försäljningsavgift, som också är exekutions<tvgifter, bibehålls som 

rättshjälpskostnader. H~irigenom behålls möjligheten att förplikta motpart 

att till statsverket återbetala dessa avgifter, som kan uppgå till förhållande

vis stora belopp. Vidare sägs förslaget innebära att allmän rättshj~ilp ej kan 

beviljas den som endast kommer all ha kostnader för expeditions- och exe

kutionsavgit'kr, eftersom bifall till ansökan förutsätter att sökanden kom

mer att ha kostnader som faller in under någon av reglerna om förmåner 

vid allmän rättshj~ilp. 
För egen del anser jag att det på förevarande område finns utrymme för 

förenklingar i systemet. Nuvarande regler om expeditionsavgifter innebär 

all domstolen eller myndigheten beträffande den S(1m beviljats allmän 

rättshjälp skall bestämma och debitera avgifter som om avgiftsskyldighet 

förelåg, trots att avgifterna i realiteten endast i undantagsfall - via regler

na om kostnadsbidrag - slutligen kan tas ut av den rättssökande. Som 

framgår av det följande föreslår jag att. om huvudärendet handläggs hos 

myndighet som har rätt att bevilja allmän rättshjälp, slutregleringsförfaran
det och förfarandet vid fördelning av ersättning som motpart ålagts att 

återbetala flyttas frän rättshjälpsnämnd till den handläggande myndighe
ten. En förutsättning för att detta skall kunna ske är bl. a. att myndigheten 

vet hur stora de rättshjälpskostnader är som skall beaktas när rättshjälps

avgiften fastställs. Om nuvarande system med debitering av expeditions
avgifter behålls skulle det i viss utsträckning vara omöjligt och i andra fall 

vara komplicerat för myndigheten att slutreglera ärendet och fördela kost

nader i samband med att ärendet i huvudsaken avslutas. Nu angivna skäl 

anser jag vara av sådan tyngd att de bör föranleda befrielse frän vissa expe

ditionsavgifter, trots att en sådan ordning kan medföra ett visst inkomst

bortfall för statsverket. 

Att, som utredningen har föreslagit. låta avgiftsbefrielsen omfotta expe

ditioner enligt avdelningarna I och 11 i den vid expeditionskungörelsen fo

gade avgiftslistan innebär enligt min mening en lämplig avvägning. Där

jämte bör - i enlighet med vad som framförts under remissförfarandet -

vissa expeditioner i utsökningsärenden befrias från avgift. 

När det gäller behovet av förenklingar beträffande exekutionsavgifter är 

läget inte helt likartat. Allmän rättshjälp i ärende som leder fram till verk

ställbart avgörande av saken innefattar enligt gällande rätt i princip inte 
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exekution av avgörandet. Undantag gäller för verkstiillighet som avser 

kvarstad. skingringsförbud eller annan siikerhetsåtgiird. om riillshjiilp har 

lämnats i angelägenhet som föranlett säkerhetsåtgärden. Däremot kan all

miin riittshjiilp beviljas särskilt i verkställighetsärende. Denna ordning hör 

hestl1. Svarigheterna med den nuvarande tillämpningen hänför sig i synner

het till den reglering utanför rättshjälpslagen som innefattas i 6 a § exeku

tionsavgiftskungiirelsen ( 1971: 1027). för att den exekutiva myndigheten 

sk<lll kunna tilliimpa denna bestämmelse fordras att uppgifter angående 

kostnadshidraget inhiimtats från rällshjälpsmyndigheten. Enligt min me

ning hör liven hiir en förenkling ske: genom att avgifterna i viss utsträckning 

lämnas oberörda av rättshjälpsavgiftssystemet. 

Ansvaret för exekutionsavgifter har en något annorlunda uppbyggnad än 

vad som giiller vid expeditionsavgifter. 1 princip skall exekutionsavgifter

na. dvs. utsöknings-. försäljnings- och tilläggsavgift. i första hand tas ut av 

utsiikningssvaranden. Först om detta inte är möjligt skall kostnaden uttas 

av sökanden. som också iir skyldig att på begäran förskottera beloppet. En 

eventuell avgiftshefrielse hör i detta sammanhang endast omfatta sökan

den. Det finns således inte något skiil all förändra utsökningssvarandens 

ansvar. 

/\ v de olika exekutionsavgifterna kan framför allt tilläggsavgiften uppgå 

till betydande belopp. Om en rättshjälpstagare har en betydande betal

ningsförmåga skulle det te sig stötande om inte denna förmåga kunde tas i 

anspråk för betalning av en sådan tilläggsavgift. Med hänsyn härtill och till 

all rationaliserings vinster främst står att vinna genom all föra bort de övri

ga cxekutionsavgifterna från avgiftssystemet förordar jag att man nöjer sig 

med att införa befrielse frän dessa avgifter. Tilläggsavgift bör däremot allt

jiimt utgöra förmän i rättshjälpslagens mening. 

Reglerna om kungörelsekostnad vid allmän domstol m. tl. domstolar 
skulle i vissa situationer kunna föranleda komplikationer i ett system där 

slutrcglcringen läggs på den handläggande myndigheten. Kungörelsekost

naderna är i viss utstriickning. såsom exempelvis vid dom på boskillnad. 

inte kända av domstolen när handläggningen av målet eller ärendet avslu

tas. Slutreglering skulle alltså inte kunna ske samtidigt med att målet eller 

iirendet avgjordes. För att undvika denna konsekvens bör kungörelsekost

naderna direkt ersättas av statsverket. 

Med anledning av ett påpekande under remisshehandlingen vill jag fram

hålla att allmän rättshjälp skall kunna beviljas även i fall då parten ej har 

behov av annat bistånd än det som har behandlats i detta avsnitt. 

Jag delar utredningens uppfattning att det av kostnadsskäl inte kan kom

ma i fråga att låta allmän rättshjälp omfatta kostnaden för expeditioner i 

angelägenhet som behandlas utomlands. 
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11. 7 Förfarandet vid allmän rättshjälp; arvodespriivningcn m. m. 

Ersiittningen till biträde samt för bevisning i mål eller iirende vid allmän 

domstol, krigsrlitt. arbetsdomstolen och hostadsdomstolen fastställs f. n. 

av domstolen. medan ersättningen i annat fall faststiills av riittshjiilps

niimnden. Avser allmän riittshjälp efter beslut av rättshjiilpsniimnd mftl el

ler iircnde vid förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet eller förfa

rande inför skiljcniimnd. skall biträdet lämna in kostnadsräkning till myn

digheten eller skiljeniimnden. som med eget yttrande skall översända räk

ningen till riittshjiilpsnhmnden. 

Utredningen har funnit att inte bara allmänna domstolar utan iiven för

valtningsdomstolar har bättre förutsättningar än rättshjälpsniimndcrna att 

utöva en effektiv kostnadskontroll. Vidare innebär det vissa rationalise

ringsvinster om förvaltningsdomstol direkt får bestämma ersättningen i 

stället för att som nu behöva lägga ned tid och möda pi't att avfatta och ex

pediera yttrande till en annan myndighet. Utredningen föreslår alltså att 

förvaltningsdomstol får pröva frågor om ersättning i samband med allmiin 

rättshjälp. Detsamma föreslås gälla marknadsdomstolen. Detta innebiir 

sammantaget att förutom allmän domstol. krigsriitt. arbetsdomstolen och 

bostadsdomstolen. även marknadsdomstolen. regeringsrätten. kammar

rätterna. försiikringsdomstolen och liinsdomstolarna. dvs. länsrätt, läns

skatterätt och fastighetstaxeringsrätt, anförtros prövningen av nu föreva

rande erslittningsfrägor. 

När det giiller övriga myndigheter föreslås att endast arrendenämnd, hy

resniimnd, statens va-nämnd och överexekutor skall fä rätt att pröva er

sättningsfrägor i rättshjälpsärenden. Utredningens ordförande och en ex

pert anser emellertid att alla statliga myndigheter bör få pröva crsättnings

frägor i sådana ärenden som handlagts vid myndigheten. 

För de fall domstol eller förvaltningsmyndighet meddelat beslut i ersätt

ningsfrågan förordar utredningen att talan mot beslutet skall föras i samma 

ordning som talan mot avgörandet i huvudsaken. 

Utredningens förslag i fråga om beslutandefunktionerna i ersättningsfrå

gor har fött ett blandat mottagande. Ett knappt flertal av dem som behand

lar frågan godtar utredningsmajoritetens förslag under det att äter~toden 

tillstyrker reservationen. Remissinstanserna hänför sig därvid i huvudsak 

till de skäl för de olika lösningarna som återfinns i betänkandet. Det fram

halls att förvaltningsmyndigheter ofta kommer att fä en sorts partsställ

ning. En instans säger sig kunna instämma i reservantens uppfattning att 

det är de handläggande myndigheterna som bäst känner till vilka åtgärder 

som bör ha vidtagits av den rättssökandes biträde i ärendet och vilken tid 

som skiiligen bör ha åtgått härför. Trots detta och även om arvodessätt

ningcn kan grundas pä vissa fastställda taxor. framhålls att de administrati

va funktioner som erfordras för utbetalning och bokföring m. m. av arvo

den är en verksamhet som är främmande för handläggande förvaltnings-
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myndigheter och som medför en inte iinskviird ökning av dessas arbets

uppgifter. 

För egen del anser jag till en början att de myndigheter som anförtros 

uppgiften att bevilja allmiin riittshjälp också bör fä bestämma ersättning i 

anslutning till rättshjälpen. Det kan ifrägasättas - som ordföranden och en 

expert har gjort - att vidga rätten att bestiimma ersättning till ytterligare 

statliga myndigheter. Emellertid uppntts en enhetligare och enklare regle

ring om behörigheten att bevilja allmiin riittshjälp och bestämma ersättning 

sammanfaller. Av stor betydelse är också sambandet mellan bestiimmande 

av ersiittning samt slutregleringsförfarandet och förfarandet vid fördelning 

av kostnader. Som jag senare skall återkomma till anser jag alt slutregle

ringen och kostnadsfördelningen bör ske vid myndigheter som har rätt att 

bestiimma ersättning. Åtgiirderna slutreglering och fördelning av kostna

der kräver sådana kunskaper och administrativa rutiner att de inte lämpar 

sig att sprida ut på ett stort antal myndigheter med endast ett fåtal rätts

hjälpsiirenden ärligen. Jag förordar alltså att kretsen av myndigheter som 

får bestiimma ersättning vid allmän rättshjälp blir densamma som den krets 

som får bevilja sådan hjälp. Jag vill samtidigt betona att skillnaden mellan 

den av mig förordade lösningen och den som förespråkas av ordföranden 

och en expert är obetydlig mätt i antal ärenden. 

I fråga om besvärsordningen bör - liksom vid besvär mot beslut rörande 

beviljande av allmiin rättshjälp - gälla. att fullföljd sker till samma instans 

som är behörig när det gäller talan mot avgörandet i huvudsaken. 

11.8 Förfarandet i övrigt vid allmän rättshjälp 

I I .8. I Byte m· biträde m. m. 

Enligt rättshjälpslagen får biträde inte sätta annan i sitt ställe utan rätts

hjälpsnämndens medgivande. Lämnas medgivande iir det tillriickligt att i 

beslutet ange en viss personkrets. exempelvis jurist vid namngiven advo

katbyrå. Att arbete på detta sätt överlåts på annan kan ha sin grnnd i sjuk

dom. andra åtaganden och liknande. Den som förordnats till biträde upp

hör inte att vara biträde enligt rättshjälpslagen genom att han sätter annan i 

sitt ställe. 

Utredningen. som anser att den n•1varande ordningen manga gånger 

framstår som onödigt tyngande. förordar en regel som ger advokat generell 

rätt att sätta annan advokat i sitt ställe (substitution). Även biträde som in

te är advokat föreslås få rätt att sätta advokat i sitt ställe. Vill biträde - ad

vokat eller annan - sätta någon som inte är advokat i sitt ställe bör där

emot tillstånd krävas. Enligt utredningen bör vid tillämpningen av regle

ringen biträdande jurist på advokatbyrå jämställas med advokat. 

När det gäller beslutsfunktionen föreslår utredningen att myndighet med 

befogenhet att besluta om ersättning bör ha rätt att medge substitution. om 

den rättsliga angelägenheten handläggs där. I annat fall bör rättshjälps-
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niimnd pröva om substitution skall få ske. 
Till skillnad från förhållandet vid substitution innebär byte av biträde att 

det tidigare bitriidet entledigas och ett nytt biträde förordnas. Rättshjälps
lagen innehäller ingen uttrycklig föreskrift om biträdesbyte. Det anses 

emellertid att rtittshjälpsnämnd får förordna om byte, om skiil föreligger. 

Praxis har varit restriktiv när det gäller frågan om att tillåta hiträdesbyte. 

När det gäller entledigande i annat fall innehåller lagen en föreskrift att 

rättshjiilpsnämnden fär aterkalla förordnande som biträde, om skäl förelig

ger till det. 

Utredningen förordar ingen ändrad praxis i fråga om byte. Den anser att 

de\ ~ir viktigt främst Mm kostnadssynpunkl att en begäran om biträdesbyte 
prövas noggrant. Denna synpunkt bör dock enligt utredningens mening 

komma till uttryck i rättshjälpslagen. Därför förordas en regel av innebörd 
att byte av biträde för ske bara efter särskilt tillstånd och att sådant till

stånd fä.r lämnas bara om djupgående motsättningar uppsH\.tt mellan biträ

det och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. Beträffan

de entledigande i annat fall föreslås ingen ändring. 

N~ir det gäller vilken myndighet som bör anförtros prövningen av frågor 

om biträdesbyte och entledigande i annat fall av biträde hänvisar utred

ningen till vad som anförts härom i fråga om substitution. 

Förslaget om substitution m. m. godtas eller lämnas utan erinran i sina 

huvuddrag av flertalet av de remissinstanser som behandlat frågan. Olika 

meningar framförs dock om förutsättningarna för byte av biträde. Ett par 

instanser framhåller <lit för byte av biträde bör det vara tillräckligt att all

varliga meningsmotsättningar uppges ha uppstått mellan den rättssökande 

och biträdet. Från annat hall görs däremot gällande att det i en så.dan situa

tion dessutom måste krävas att motsättningarna vid en objektiv bedöm

ning kan anses ha orsakats av att biträdet inte handlagt ärendet med om

sorg eller att han eljest handlat felaktigt. 
För egen del anser jag att utredningens förslag att biträde får sätta advo

kat i sitt ställe hör genomföras. Med advokat bör jämställas biträdande ju

rist på advokatbyrå. Den eventuella risken för att rätten till substitution 

missbrukas bör kunna mötas med att det införs möjlighet att i så.dant fall 

jämka ersättningen till biträdet. Vill biträdet sätta någon som inte är advo

kat eller biträdande jurist i sitt ställe bör tillstånd krävas. 

Även när det gäller byte av biträde och entledigande av biträde i annat 

fall godtar jag utredningens förslag till lagreglering. Av kostnadsskäl bör 

nuvarande restriktiva praxis i fråga om byte av biträde bibehållas. Pröv

ningen av om de förutsättningar som anges i lagen är uppfyllda bör ske 

med noggrannhet. Det bör åligga den som begär byte att visa att skäl före

ligger. 

Beslutsbefogenheten när myndighets tillstånd fordras i frågor som be

rörts i detta avsnitt bör ligga hos den myndighet som handlägger den rätts

liga angelägenhet vari frägan uppkommer. förutsatt att myndigheten har 
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behörighet att bevilja allmän rättshjälp. I annat fall bör rättshjälpsnämnd 

företa prövningen. 

Beträffande besvärsordningen bör samma princip gälla som vid besvär 

mot beslut i fråga om beviljande av allmän rättshjälp och om ersättning till 
biträde (se avsnitt 11.2 och 11.7). Här kan anmärkas att förvaltningsmyn

dighet i vissa fall kan besluta om ersättning för inställelse (9 § andra styc

ket 4 och 26 * rättshj:ilpslagen). Besvär mot sådana beslut bör liksom f. n. 

anföras hos besviirsnämnden. 

11.8.2 S/utrcglcring och fiirde/ning m· kostnader 

Sedan den rättsliga angelägenheten slutförts eller rättshjälpen på annat 

sätt upphört. skall rättshjälpsnämnden fastställa slutligt kostnads bidrag 

och göra avräkning med den som haft rättshjälp. Denna slutreglering sker 

först sedan samtliga rättshjälpskostnader är kända. Detta förutsätter att så

väl avgörandet i det mål eller ärende vari rättshjälpen förekommit som be

slutet om rättshjälpskostnad har vunnit laga kraft. Rättshjälpsnämnden 

skall underrättas om de rättshjälpskostnader som uppstått och som skall 

beaktas vid slutregleringen. Denna reglering skall innehålla uppgift om den 

preliminära avgiften för rättshjälpen, rättshjälpskostnaderna, den slutliga 

avgiften för rättshjälpen. det eller de belopp som den rättssökande betalat i 

kostnadsbidrag till rättshjälpsnämnden samt det belopp som den rättssö

kande i förekommande fall skall betala till eller erhålla av rättshjälpsnämn

den. Vilket detta belopp är beror av resultatet av den avräkning som skall 

ske. 

Har biträde förordnats för den rättssökande, skall avräkning ske också 

med biträdet. Utgångspunkten för denna avräkning är den biträdesersätt

ning som domstol eller rättshjälpsnämnd fastställt. Från den fastställda er
sättningen skall avräknas vad den rättssökande är skyldig att utge som 

kostnadsbidrag till biträdet. Avräkningen med biträdet sker som slutavräk

ning. om den rättsliga angelägenheten slutförts eller om rättshjälpen upp
hört på annat sätt, och som partiell avräkning, om den sker dessförinnan. 

Slutavräkning kan inte ske förrän samtliga rättshjälpskostnader är kända. 

Detta innebär att biträdet inte får ut sin ersättning instans för instans med 
mindre partiell avräkning sker. 

När slutreglering sker tas ingen hänsyn till den betalningsskyldighet för 

rättshjiilpskostnad som åvilar motpart. Slutregleringen avser enbart förhål

landet mellan statsverket och den som har haft allmän rämhjälp. Bestäm

melserna i rättegångshalken om parts skyldighet att ersätta rättegångskost

nad gäller emellertid även i fråga om kostnaderna för rättshjälpen i mål el

ler ärende vid allmän domstol. krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostads

domstolen. Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kost

nader skall åläggas att utge ersättningen till stats verket. Tappande motpart 

får alltså ersätta statsverket hela kostnaden för parts rättshjälp utan avräk

ning för partens kostnadsbidrag. Denna ordning har föranletts av att dom-
12 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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stolen inte herörs av kostnadshidragsreglcrna och diirför. när kostnadsför

dclningen mellan parterna hestäms, saknar kunskap om vilka kostnader 

som faller på statsverket och vilka kostnader den som haft rättshjälpen 

svarar för via kostnadsbidraget. Detta avgörs av rättshjälpsnämnden först 

vid slutregleringen av riittshjälpsärendet. Motsvarande fördelning av kost

nader mellan parter förekommer hl. a. i fråga om skiljedomskostnader och 

kostnader i utsökningsmål hos överexekutor. 

I fråga om fördelningen mellan statsverket och den rättssi.ikande av de 

mt:dd som motpart skall betala gäller att den som har haft allmän riittshjälp 

får ersättning för sitt kostnadsbidrag först sedan statsverket har fått full er

siittning för sina kostnader i anledning av rättshjälpen. Rutinerna vid riitts

hjälpsnämnd och kronofogdemyndighet när motparts ersättningsskyldig

het omfattar kostnadsbidrag eller del därav anses f. n. vara betungande. 

I syfte att åstadkomma önskvärda förenklingar i slutregleringsförfaran

det förordar utredningen att i de fall domstol och vissa andra myndigheter 

enligt vad som tidigare föreslagits anförtrotts prövningen av ersättningsfrå

gor skall myndigheten också pröva rättshjälpsavgiften. En sådan ordning 

förutsätter att förslaget om befrielse från expeditions- och exekutionsav

gifter samt från kungörelsekostnader genomförs. I så fall kommer nämli

gen myndigheten. när den har att fatta beslut i ersättningsfrågan. att ha 

kännedom om samtliga rättshjälpskostnader. Är det rättshjälpsnämnden 

som beslutar om ersättning blir det rättshjälpsnämnden som fastsUiller 

rättshjälpsavgiften. 

Utredningen föreslår även att avräkning med biträde skall ske i samband 

med att myndigheten fastställer ersättning till biträdet. Den förordade ord
ningen innehär enligt utredningen att det särskilda förfarandet med slutav
räkning och partiell avräkning med biträde inte behövs. 

Om ett mål eller ärende vari allmän rättshjälp förekommit överklagas 
och den högre instansens beslut innebär att rättshjälpsavgiften skall utgå 

med högre belopp än det som tidigare fastställts - en situation som kan in
träffa om kostnaderna i den lägre instansen understigit rättshjälpsavgiften 

och ytterligare kostnader uppkommit i den högre instansen - föreslår ut

redningen att den rättssökande skall åläggas inhetala mellanskillnaden till 
statsverkel. Fastställs rättshjälpsavgiften till lägre belopp än det som tidi

gare fastställts, skall den rättssökande berättigas återfå vad som erlagts för 

mycket. 

Om ett biträde överklagar beslut varigenom hans arvode prutats ned un

der rättshjälpsavgiften och hans talan får till följd att rättshjälpsavgiften 

höjs bör enligt utredningen biträdet tillerkännas mellanskillnaden mellan 

den överklagade och den fastställda ersättningen av statsverket och den 

rättssökande betala mellanskillnaden mellan den först fastställda och den 

ändrade rättshjälpsavgiften till statsverket. 
När det gäller fördelning mellan parterna av kostnaderna för rättshjälp 

föreslår utredningen i huvudsak ingen ändring av nuvarande regler. Det in-
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nebär att hestiimmelserna i lag om parts rättegångskostnader skall tilliim

pas även i fraga om part som har allmiin rättshjiilp. 

Vad beträffar fördelningen mellan statsvcrket och den rättssökande av 

medel som flutit in från motpart föreslår utredningen att motpart eller an

nan som är ersättningsskyldig fiir riittshjälpskostnadcr åläggs att utge hela 

ersättningen till statsverket i de fall där den del av ersättningen som avser 

den räl!ssökandes rättshjiilpsavgifl inte överstigil fem procent av hashe

loppct. Den riittssökandc skall i ett sådant fall berättigas att av statsverkct 

återfå erlagd rättshjälpsavgift. Har jämkning av ersiittningsskyldighetcn 

skett skall motsvarande jiimkning göras av det belopp som den rättssökan

de skall fä tillbaka. 

Om däremot rättshjälpsavgiftcn överstigit fem procent av basbeloppet 

föresli'tr utredningen att motparten förpliktas att utge rättshjiilpsavgiften el

ler del av den till den rättssökande och mellanskillnaden mellan rätts

hjälpskostnaderna och rättshjälpsavgiften till statsverket. Denna lösning 

innebär enligt utredningen att nuvarande omständliga förfarande med in

drivning av den ersättning motpart är skyldig att återbetala kan undvikas. 

Förslaget om ändrade regler i fråga om slutreglering har fält ett blandat 

mottagande under rcmissbehandlingen. En rättshjälpsnämnd delar utred

ningens uppfattning att förfarandet bör förenklas sa mycket som möjligt 

men menar att förslaget endast är ett principförslag som bör utredas när

mare innan det kan ligga till grund för en praktisk tillämpning. 

Flera instanser uttalar en mer negativ inställning till förslaget. Det ifrå

gasätts starkt om förslaget till ändrade rutiner i fråga om slutreglcring inne

bär en förenkling av nu gällande system. 

En instans pekar på de praktiska prohlem som uppstår i de inte så fä fall 

där ett utomprocessucllt skede följer efter det att domstol meddelat laga

kraftägande dom. Endast fastställelsetalan om t. ex. skadeståndsskyldig

het kan ha varit föremål för domstols prövning. Förhandlingar mellan par

terna om skadeståndsbeloppets storlek kan återstå. För att rättshjälps

nämnd skall kunna pröva fragor som härvid uppkommer erfordras att 

nämnden underrättas om den biträdesersättning domstol - kanske i flera 

instanser - fastställt och även om vilken rättshjälpsavgift som härvid av

räknats. 

Även förslaget om fördelning av kostnader mellan statsverket och den 

rättssökande har fått ett blandat mottagande. Det godtas eller lämnas i hu

vudsak utan erinran av åtskilliga instanser. Flera andra inslanser anser 

dock att det ter sig orättvist att den som har kostnadsbidrag om högst fem 

procent av basbeloppet skall gynnas framför övriga rättshjälpsberättigade. 

Den åsikten framförs att statsvcrket alltid bör överta den berättigades an

språk. 

För egen del vill jag först påpeka att reglerna om slutreglering hör till de 

mer komplicerade inom rättshjälpssystemet. Att så är förhållandet sam

manhänger med kosrnadsbidragssystemet. Så länge man anser att den 
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riittssökande efter förmåga skall bidra till kostnaderna för rättshjälpen är 

nägon form av slutreglering med den rättssökande nödvändig. Vidare mäs

te avräkning ske med biträdet. Normalt tillkommer ocksä utbetalningar av 

ersättning till biträde när ett ärende avslutas. Vad jag nu anfört utgör för

hållanden som ibland har förbisetts när slutregleringsförfarandet har ut

satts för kritik. Till en del föranleds emellertid svårigheterna vid slutregle

ring av att olika myndigheter handliigger olika moment av samma rätts

hjälpsiircnde. Övergången mellan olika myndigheters handläggning föran

leder bl. a. att den mottagande myndigheten måste fä vissa underrättelser 

för att kunna fortsätta handläggningen. 

Enligt min uppfattning stär rationaliseringsvinster framför allt att vinna 

om uppgifter enligt rättshjälpslagen i samma rättsliga angelägenhet hand

läggs av en och samma myndighet. I den män detta kan genomföras hlir åt

skilligt av den pappershantering som i dag förekommer på myndigheterna 

öve1ilödigt. Med denna utgångspunkt bör uppgifterna i slutrcgleringsförfa

randet om möjligt läggas på den myndighet som har att i ärendet bevilja all

miin r;ittshj;ilp och besllimma ersättning. Jag har tidigare förordat en ord

ning enligt vilken. förutom rättshjälpsniimnd. allmän domstol och vissa 

därmed jämställda organ är behöriga att besluta i de angivna frågorna. 

Slutregleringsförfarandet fordrar viss erfarenhet hos dem som handlägger 

ärendet. Den krets av myndigheter som anförtrotts rätten att bevilja all

män rättshjälp och bestämma ersättning torde vara tillräckligt begränsad 

för att varje myndighet skall fä tillräcklig sådan erfarenhet. Om man ge

nomför de ändringar jag tidigare förordat beträffande expeditions- och exe

kutionsavgifter samt kungörelsekostnader finns inte heller något direkt 

hinder mot att den myndighet som bestämmer ersättning också fär faststäl

la rättshjälpsavgift och svara för slutregleringen. 

Sammanfattningsvis biträder jag utredningens förslag om att slutregle

ring skall ske hos den myndighet som bestämmer ersättning enligt rätts

hjälpslagen. Detta innebär bl. a. att om ett mål vandrar genom flera instan

ser rättshjälpsavgiften skall fastställas instans för instans. 

Genom att avräkning sker instans för instans kommer den nuvarande 

partiella avräkningen med biträdet att motsvaras av en slutavriikning. Den

na avräkning hänför sig till kostnaderna i den aktuella instansen och kan 

följas av ytterligare slutavräkningar. Detta blir t. ex. fallet vid fullföljd. 

Det belopp som den rättssökande är skyldig att utge i rättshjälpsavgift 

skall avräknas när ersättning till biträdet bestäms. Liksom enligt gällande 

regler skall den myndighet som fastställer ersättningen ha rätt att i samma 

utsträckning som f. n. utgå från att biträdet uppburit avgiften. Biträdet sva

rar alltså i normala fall för att beloppet inbetalas. Uppgår rättshjälpsavgif

tcn till större belopp än som motsvarar den ersättning som fastställts för bi

trädets del får biträdet, om ytterligare kostnader uppstått i rättshjälpsären

det. betala återstoden av rättshjälpsavgiften till statsverket. Därvid är 

dock att beakta att rättshjälpsavgiften aldrig får v'ara högre än de verkliga 
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rättshjiilpskostnaderna. Överstiger rättshjiilpsavgift som uttagits av den 

rättssökande hiträdesersättningen och övriga kostnader i rättshjiilpsären

det, skall mellanskillnaden äterbetalas till den rättssökande. 

Som tidigare berörts kan vissa praktiska problem uppkomma om ett mål 

eller ärende vari allmän r~ittshjälp beviljats överklagas. Den högre instan

sen får df1 ocksä pröva rättshjiilpsavgiften. I undantagsfall kan det komma i 

fråga att ändra rättshjälpsavgiften. Fastställs rättshjiilpsavgiften till högre 

helopp än det som fastställdes i samband med att rättshjälpen beviljades. 

bör den rättssökande liksom f. n. betala mellanskillnaden till statsverket. 

f-astställs riittshjälpsavgiften till lägre belopp än det som tidigare fast

ställts, skall mellanskillnaden återbetalas till den rättssökande. Med nu 

angivna regler är det teoretiskt möjligt att del av en rättshjälpsavgift åter

betalas till den rättssökande efter handläggningen i första instans varefter 

samma belopp återkrävs efter handläggning i högre instans. Möjlighet bör 

därför öppnas att låta anstå med återbetalning. om iirendet blir föremål för 

fortsatt handläggning. Genom regler i förordning om underrättelseskyldig

het bör sörjas för att myndighet som skall företa slutavräkning fär känne

dom om tidigare slutavräkningar i den rättsliga angelägenheten. 

När det gäller reglerna om fördelning mellan statsverket och den rätts

hjälpsberättigade av ersättning som motpart eller annan förpliktats utge 

finns enligt min mening ett påtagligt reformbehov. Nuvarande ordning en

ligt vilken statsverket bevakar rättshjälpstagarens anspråk på ersättning 

för kostnadsbidraget är onödigt tidsödande och kostnadskrävande. För

enklingar kan åstadkommas på flera sätt. En möjlighet är att begränsa er

sättningsskyldigheten mot statsverket till den kostnad som återstår sedan 

erlagd rättshjälpsavgift avräknats. Part som har betalat rättshjälpsavgift 

skulle då vara hänvisad till att på egen hand av motparten söka fä ut ersätt

ning enligt vanliga regler om rättegångskostnad. Genom den ordning för 

fastställande av rättshjälpsavgift som jag tidigare föreslagit är en sä.dan lös

ning i och för sig tekniskt möjlig. Mot en sådan ordning kan emellertid re

sas invändningar. Den innebär att rättshjälpstagarna förlorar något som i 

dag torde uppfattas som en förmän i rättshjälpssystemet. Det skulle också i 

en del fall uppstå onödigt arbete hos verkställighetsmyndigheterna, om 

rättshjälpstagarna alltid skulle behöva driva in fordringarna pä rättshjälps

avgift för sig. Jag är därför inte beredd att förorda en ordning av nu angiven 
utformning. 

Att välja den andra ytterligheten, nämligen att statsverket alltid övertar 

den rättssökandes fordran på rättshjälpsavgift och alltså betalar ut rätts

hjälpsavgiften till den rättssökandc. bör inte heller komma i fråga. Som 

bl. a. utredningen påpekat skulle detta kunna medföra risk för att allmän 

rättshjälp söks - oavsett rättshjälpsavgiftens storlek - endast i syfte att 

skapa garantier för att få ersättning för tilldömda rättegångskostnader. En 

sådan ordning innefattar risk för betydande kostnadsökningar för stats

verket. I stället bör enligt min mening en kompromisslösning i enlighet 
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med utredningens förslag vlilja~. Det inneblir att slatsverket övertar den 

rättssökandes fordran på rättshjälpsavgift förutsatt att den inte överstiger 

en viss griins. Gränsen hör härvid sättas sa att den grupp riittshjälpstagarc. 

vars fordran inte övertas av statsverket. blir obetydlig. Utredningens för

slag får pi:I den punkten anses liimpligt avvägt. 

Jag förordar alltså att motpart eller annan som är ersättningsskyldig för 

riittshjiilpskostnadcr skall utge ersättningen till statsverket. om ersiittning

en till den del den motsvarar den rättssökandes rättshjälpsavgift uppgår till 

högst fem prrn.:ent av basbeloppet för oktober månad året innan riittshjälp 

begärdes. Den rättssi.ikande skall i sådant fall beriittigas att av statsverket 

atcrfä ett belopp motsvarande erlagd rättshjälpsavgift. Överstiger <Hiremol 

den del av ersättningen som avser den r~itlssökandes riittshjälpsavgift fem 

pro1:enl av basbeloppet. skall den ersättningsskyldige utge belopp motsva

rande riittshjälpsavgiften till den rättssökande 01:h återstoden till statsver

ket. Har jämkning av ersättningsskyldigheten skett skall motsvarande 

jämkning göras av det belopp som den rättssökande skall få tillbaka. 

11.X.3 Mot1iart.1· crsiittni11g.1.1kyldighl't i 1·is.rn fall 

När makar vinner boskillnad eller äktcnskapsskillnad efter gemensam 

ansökan ll\:h ena maken har åtnjutit allmän rättshjälp skall rätten älägga 

andra maken att betala statsverket hälften av kostnaderna för rättshjälpen. 

om det inte med hiinsyn till omständigheterna är obilligt (31 * andra sty1:

ket rättshjälpslagen). I praxis torde bestiimmelsen hittills ha tillämpats så 

att make. som vid allmän rättshjälp inte skulle haft att betala mer än grund

avgiften i kostnadsbidrag. inte åläggs någon betalningsskyldighet. Inte hel

ler torde nagon betalningsskyldighet förekomma om maken i målet haft 

kostnader för eget ombud. I övriga fall förpliktas däremot i regel maken att 

betala hälften av den andra makens rättshjälpskostnader (jfr dock högsta 

domstolens beslut den 22 maj 1978. SÖ 896). 

Nu angivna bestämmelse har kritiserats. Därvid har föreslagits att betal

ningsskyldigheten i högre grad anpassas till den betalningsskyldiges betal

ni ngsförmäga. 

Även utredningen förordar att en sådan anpassning sker. Utredningen 

föreslår att huvudregeln alltjämt skall vara att andra maken skall betala 

statsverket h~ilftcn av rättshjälpskostnaderna om det med hänsyn till om

ständigheterna inte lir obilligt. Om andra makens rättshjälpsavgift skulle ha 

motsvarat grundavgiften. bör betalningsskyldighet inte åläggas med hän

syn till den samhällsekonomiska belastning det skulle innebära om indriv

ningsmyndigheterna skulle vara skyldiga att driva in så låga belopp. Om 

den andra makens rättshjälpsavgift däremot skulle ha utgått med högre be

lopp men ändå med belopp som understiger hälften av rättshjälpskostna

derna skall åläggandet begränsas till vad som motsvarar rättshjälpsavgif

ten. Utredningens förslag innebär även att domstolen självmant prövar frå

gan om betalningsskyldighet. · 
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Riittshjiilpsnämnden kan f. n. äliigga make som inte har allmiin rättshjälp 

att betala statsverket hälften av kostnaderna for den andra makens rätts

hjiilp i fräga om kostnaderna för skiftesman och för utredning som denne 
har föranstaltat om i ärende om bodelning. 

Utredningen föreslår att den nyss förordade maximeringsregeln i fråga 

om betalning för kostnaderna för allmiin rättshjälp vid gemensam ansökan 

11m äktenskapsskillnad eller boskillnad skall gälla iiven med avseende på 

kostnaderna för skiftesmannen eller utredning som denne har föranstaltat 
om. 

Överstiger i något av nu berörda fall summan av ersättning som make 

ålagts att betala och den rättssökandes rättshjälpsavgift kostnaderna för 

riittshjälpen, föreslår utredningen att den rättssökandc berättigas återfå 

den överskjutande delen. 

Utredningens förslag i förevarande hänseenden har godtagits av huvud

delen av de remissinstanser som berört frågan. En instans ser dock helst 

att hetalningsskyldigheten för make i skillnadsmål helt upphävs. En rätts

hjiilpsniimnd framhåller att förslagcl innebär atl en noggrann beräkning av 

motparlens rättshjiilpsavgift måste göras. Detta medför ett visst merarbete 

för domstolarna. 

För egen del anser jag att rättviseskäl starkt talar för den av utredningen 

föreslagna ordningen. Jag förordar alltså att lagregler med i huvudsak den

na innebörd införs. Av praktiska skäl bör dock domstolarna inte åläggas 
att svara för att utredningen om den andra makens förhållanden införskaf

fas. Det måste i stället i princip ankomma på part att förebringa utredning 

om att hans ekonomi är sådan att han bör helt eller delvis befrias från be

talningsskyldighet. Om utredningen inte ger underlag för exakt beräkning 

av det tänkta maximibeloppet för rättshjälpsavgiften men det framstår som 

klart att detta inte uppgår till halva rättshjälpskostnaden, bör det kunna 
komma i fråga att jämka betalningsskyldigheten till belopp som kan anta

gas ungefärligen motsvara maximibeloppet. 

11.9 Offentligt biträde 

11. 9.1 Förutsättningarna .for förordnande m· c~ffentli~t bitriide 

I ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa utlännings

iirenden m. m. kan en särskild form av rättshjälp, nämligen rättshjälp ge
noP1 offentligt biträde, utgå. Offentligt biträde kan enligt 41 § rättshjälpsla

gen förordnas i olika angelägenheter som rör den personliga rörelsefrihe

ten eller den kroppsliga integriteten. Paragrafen upptar fr. o. m. den I juli 

1978 en katalog i 17 punkter enligt vilka förordnande kan ske. Det kan 

t. ex. röra sig om ärende om förpassning eller utvisning eller omhänderta

gande för samhällsvård. För förordnande krävs dessutom att vissa allmän

na förutsättningar skall föreligga. Enligt 42 § skall sålunda offentligt biträ

de i en del av fallen utses, om det behövs för tillvaratagande av den enskil" 
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des rätt. Vid bedömningen av behovet av offentligt biträde skall särskilt 

beaktas om i väsentligt hänseende motstridiga sakuppgifter har lämnats 

under utredningen eller betydelsefulla sakförhållanden i övrigt är oklara. I 

utHinningsärenden är emellertid förutsättningarna för förordnande av bi

träde annorlunda. Jag tlterkommer strax till den saken. 

Glillande regler innebär att biträde kan förordnas oberoende av om den 

enskilde önskar det. Det saknar betydelse för förordnandet. om den enskil

de själv har möjlighet att bekosta hjälpen. Någon avgift tas inte ut av den

ne. 
Antalet framställningar om offentligt biträde uppgick 1975 till I 809, 1976 

till 3014 och 1977 till 4 723. Av den statistiska undersökning som utred

ningen har låtit utföra avseende 1975 framgår att av I 360 ärenden om of

fentligt biträde avsäg i runda tal 78')( utlänningsärenden samt 19<:'1 frihets

berövanden enligt barnavårdslagen ( 1960: 97). nykterhetsvårdslagen 

( 1954: 579). LSPV eller omsorgslagen < 1967: 940). I knappt 80% av ärende

na biföll rättshjälpsnämnden framställningen under det att i 127r av ären

dena framställningen avslogs. 

I olika sammanhang. bl. a. i riksdagen. har framställts ön~kcmål om vid
gade möjligheter att förordna om offentligt biträde. 

U !redningen förordar för samtliga de fall som upptas i 41 § rättshjälpsla

gen en regel av innebörd att offentligt biträde skall utses för den åtgärden 

avser. om det ej är obehövligt. Förslaget innebär sålunda att en presumtion 

för förordnande av biträde ställs upp. I samhällsvårdsärenden föreslås att 

inte bara den som avses med åtgärden utan även vårdnadshavare tiller

känns rätt till offentligt biträde. 
I sin reservation, till vilken en expert har anslutit sig, hävdar utredning

ens ordförande att en viss uppmjukning bör ske av de nuvarande rekvisiten 

när det gäller förutsättningarna för förordnande av biträde. Ordföranden 
anser emellertid att majoritetsförslagel går alltför långt. När det gäller fall 

där ett administrativt frihetsberövande skett eller kan väntas ske kan den 
av majoriteten föreslagna regeln ofta vara väl avvägd. Förhållandena är 

emellertid mycket varierande. Man kan därför enligt ordföranden nöja sig 

med en regel att biträde skall förordnas om det behövs och att man vid av

görandet av behovet särskilt skall beakta om den ärendet gäller är berövad 
friheten eller kan bli det genom den åtgärd som det är tal om i ärendet. 

Såvitt gäller utlänningsärendena har regeringen. på grundval av förslag 

av utlänningslagkommitten, i prop. 1977/78: 90 föreslagit ändringar i 41 och 

42 §§ rättshjälpslagen. Förslaget ligger i linje med vad rättshjälpsutred

ningen förordat, dvs. det sägs att offentligt biträde skall utses. om det ej 

måste antas att behov av biträde saknas. I propositionen uttalas bl. a. föl

jande om förslagets närmare innebörd. Huvudprincipen bör <med visst un

dantag) vara att ingen utlänning skall kunna avlägsnas från Sverige utan att 
ha erbjudits bistånd av offentligt biträde. Erbjudandet bör ske så snart man 

börjar sätta ifråga att utlänningen skall avlägsnas. Framstår det som klart 
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att utlänningen skall få stanna bör biträde inte utses. Förhållandena kan 

även annars undantagsvis vara sådana att något behov av biträde inte före

ligger. I sådana fall skall biträde inte heller förordnas. Så kan vara fallet om 

det är uppenbart att någon grund för uppehållstillstånd inte föreligger och 

att hinder inte finns mot förpassning till hemlandet. 

I propositionen sägs vidare att en omfattande rätt till offentligt biträde i 

utlänningsärenden är av grundläggande betydelse när det gäller att ästad

komma ett samtidigt bi\de rättssäkert och skyndsamt förfarande i dessa 

ärenden. Den kostnadsökning som blir följden av en utvidgning av rätten 

till offentligt biträde kan beräknas bli måttlig och väl uppvägas av de vins

ter som de förkortade handläggningstiderna medför. I avvaktan pä en 

eventuell framtida reform av rättshjälpslagen bör en presumtion för rätt till 

biträde i detta skede införas endast i fråga om utlänningsärenden. 

Riksdagen har antagit propositionsförslaget (AU 1977/78: 30. rskr 

1977/78: 202). Lagändringarna har trätt i kraft den I juli 1978 {SFS 

1978: 363). 

När det gäller frågan om offentligt biträde i vissa fall där ett administra

tivt frihetsberövande skett eller kan komma att ske i det aktuella ärendet 

har ifrägasatts om inte en obligatorisk rätt till offentligt biträde bör införas. 

Socialutredningen har i sitt slutbetänkande !SOU 1977: 40) Socialtjänst 

och socialförsäkringstillägg föreslagit en sådan regel när fråga är om ome

delbart omhändertagande eller beredande av värd. Är det fråga om omhän

dertagande av barn skall offentligt biträde kunna utses både för barnet och 

för föräldrarna eller annan vårdnadshavare. 

Samtliga remissinstanser som tar upp frågan med anledning av rätts

hjälpsutredningens förslag biträder tanken på en generösare inställning till 

rätt till offentligt biträde. Däremot finns delade meningar om hur långt man 

i det hänseendet bör gå. Till utredningsmajoritetens förslag ansluter sig hu
vuddelen av remissinstansema medan ett något mindre antal i huvudsak 

ansluter sig till ordförandens reservation. I något fall förs tanken på obliga

toriskt förordnande av offentligt biträde fram. 
Socialstyrelsen framhåller att rätten till offentligt biträde måste avgrän

sas av hänsyn till kostnaderna. För ordförandens linje talar enligt styrelsen 

att antalet ärenden kan bli mycket större än vad utredningen förutsett. Det 

är inte orimligt att anta att biträdeshjälp i enlighet med majoritetens förslag 

kan bli aktuell i uppemot 7 000-8 000 fall per är. Enbart det ärliga antalet 

nyintagningar enligt LSPV är cirka 13 000. Antalet LSPV-patienter kan be

räknas normalt uppgå till 12 000- 13 000. Av LSPV följer att varje patient 

kan få sin begäran om utskrivning prövad i nämnd åtminstone var tredje 

månad. Dessutom kan patient utan inskränkning i tiden föra talan mot in

tagningsbeslut. 
Förslaget att offentligt biträde skall kunna förordnas för vårdnadshavare 

vid omhändertagande av barn för samhällsvärd godtas av flertalet av de in

stanser som berör frågan. Samtidigt påpekas dock att konstruktionen med 
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offentligt bitrlide för barn under 15 år är otillfredsställande ur formell syn

punkt. Barn i de yngre åldrarna kan ej fungera som huvudmän gentemot sitt 

offentliga biträde. Varken barnet eller biträdet har rätt att anföra besvär 

över det beslut som kommer att meddelas. 
För egen del fär jag anföra följande. Som en följd av de nyligen företagna 

ändringarna i rättshjtHpslagen är förutsättningarna för att förordna offent

ligt biträde i utlänningsärenden mer liberala än i övriga fall där offentligt bi
träde kan komma i fråga. Bakom ändringarna beträffande utlänningsären
dcna ligger delvis förhållanden som saknar motsvarighet vid övriga fall av 

offentligt biträde. De ändrade reglerna syftar bl. a. till att förkorta hand
läggningstiderna. 

Frågan om offentligt biträde i andra ärenden än utlänningsärenden har 

nära samband med socialutredningens tidigare angivna betänkande. Detta 

har remissbehandlats m:h övervägs f. n. inom socialdepartementet. Regler

na om offentligt biträde berörs också av ett förslag från en inom socialsty

relsen tillsatt expertgrupp som har gjort en översyn av LSPV. Även detta 

förslag har remissbehandlats. 

1 en rapport (Os S 1978: 8) som nyligen har överlämnats till chefen för 

socialdepartementet har en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet re

dovisat ett beslutsunderlag för regeringens ställningstagande i frågor om 
värd utan samtycke inom socialvård och sjukvård. I rapporten föreslås 
ändringar i rättshjälpslagen som i fråga om möjligheterna att fä offentligt 

biträde stämmer överens med rättshjälpsutredningens förslag. 
Som jag redan tidigare berört ( 11.1) har jag efter samråd med chefen för 

socialdepartementet funnit att de frågor om offentligt biträde som återstår 
efter de genomförda ändringarna beträffande utlänningsärendena bör be
handlas i den till riksmötet 1978/79 planerade propositionen om ny social
lagstiftning m. m. Denna proposition kommer bl. a. att innehålla nya regler 
om tvängsingripanden inom socialvård och psykiatrisk vård. Regeringen 
kommer, som också tidigare sagts, att lägga fram förslag som i allt väsent

ligt överensstämmer med rättshjälpsutredningens förslag när det gäller 
möjligheterna att fä offentligt biträde. 

11.CJ.2 Förfarandet 1•id förordnande av offentligt biträde m. m. 

Offentligt biträde förordnas f. n. av rättshjälpsnämnd oberoende av hos 
vilken myndighet det aktuella målet eller ärendet är anhängigt. Fråga om 

förordnande av offentligt biträde kan väckas antingen genom ansökan av 

den som åtgärden avser eller genom anmälan av den myndighet som hand
lägger målet eller ärendet. Den handläggande myndigheten skall självmant 

beakta och anmäla behov av offentligt biträde. Rättshjälpsnämnden skall 
inhämta yttrande över ansökan om offentligt biträde av den myndighet 
som handlägger målet eller ärendet. 

Av förarbetena till gällande ordning framgår att vid fördelningen av be

slutsfunktionerna avgörande betydelse fästes vid de fördelar i form av en-
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hetlig rtittstillämpning och möjlight:t till kontroll och bevakning som kunde 

vinnas om rättshjälpsnämnd fick behörighet att förordna offentligt biträde. 

Som tidigare berörts avviker riittshjälpsnämnd ytterst sällan från vad 

handläggande myndighet föreslagit i anmälan eller yttrande över ansökan. 

Ersättning till offentligt biträde fastställs av riittshjälpsnämnden och ut

går av allmänna medel. Den enskilde kan inte i något fall åläggas att åter

gälda kostnad för biträdet eller för utredning. Offentligt biträde skall ge in 

sin kostnadsräkning till den myndighet som handlägger målet eller ärendet 

och denna myndighet skall med eget yttrande översända räkningen till 

rättshjälpsnämndcn. 

Liksom när det gäller ansökningar om offentligt biträde förekommer det 

ytterst sällan att rättshjälpsnämnd avviker från myndighets yttrande över 

kostnadsräkning när biträdesersättning fastställs. Sådan avvikelse före

kom enligt utredningens undersökningar bara i 1.4 './( av fallen. 

Enligt utredningen talar främst principiella skäl för att rätten att förord

na offentligt biträde skall ligga hos ett organ som är fristående i förhållande 

till den handläggande myndigheten. Därför bör enligt utredningen rätts

hjälpsnämnden även i fortsättningen förordna offentligt biträde. Önskemå

let att uppnå en snabbare och mindre byråkratisk handläggning kan enligt 

utredningen uppnås genom att utrymmet för att avslå begäran om offentligt 

biträde blir betydligt mer begränsat än f. n. Nuvarande skyldighet för den 

handläggande myndigheten att avge yttrande till rättshjälpsnämnden före

slås gälla bara i de fall där rättshjälpsnämnden överväger att avslå ansö

kan. Sådant avslag bör alltså enligt utredningen inte fä ske utan att den 

handläggande myndigheten yttrat sig i frågan om behovet av offentligt bi

träde. 
För fall som handläggs av regeringen föreslår utredningen dock att rege

ringen skall få besluta om offentligt biträde. 
Vad avser rätten att besluta om ersättning till offentligt biträde föreslår 

utredningen att samma princip skall gälla som föreslagits när det gäller all

män rättshjälp. Den myndighet som handlägger den rättsliga angelägenhe

ten skall alltså också pröva frågan om ersättning. 

Utredningens ordförande och en expert anser att den handläggande 
myndigheten bör fä förordna offentligt biträde utom då ärendet handläggs 

av polismyndighet eller social centralnämnd eller motsvarande. Äger 

handläggningen rum vid social centralnämnd bör det ankomma på länsrätt 

att förordna offentligt biträde. När ärende om avvisning enligt utlännings

lagen (1954: 193) handläggs hos polismyndighet bör invandrarverket för

ordna offentligt biträde. I fråga om prövningen av ersättningsfrågorna före

slås att samma behörighet skall gälla som vid förordnande av offentligt bi

träde. 

I samband med de ändringar i rättshjälpslagen som har berörts i avsnitt 

11.9. I har inte föreslagits någon ändring av förfarandet vid förordnande av 

offentligt biträde i utlänningsärenden. 
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Utredningsm<~ioritetens förslag om bcslutsfunktionerna godtas av en del 

remissinstanser. En majoritet av dem förordar emellertid i princip den lös

ning som förespråkats av ordföranden och en expert. En instans förordar 

en ordning enligt vilken den handläggande myndigheten får beslutanderät

ten med den begränsningen att ärendet skall underställas rättshjälpsnämnd 
i de fall nämnden överväger avslå ansökan om offentligt biträde. 

En rättshjälpsnämnd pekar på vissa praktiska svårigheter som i dag före

ligger vid förordnande av offentligt biträde i utlänningsärendcn. I det över
vägande antalet av dessa fall ansöker enligt nämnden den enskilde själv. I 

allmänhet framgår inte av ansökan om något ärende ännu föreligger vari 
rättshjälp över huvud taget kan meddelas. I detta läge är rättshjälpsnämn

den nödsakad att inhämta yttrande från vederbörande myndighet även av 
det skälet att nämnden måste få kännedom om något sådant ärende före

finns. Därtill skall också förutsättningarna för behovsprövningen uppfyl

las. 
För egen del vill jag anföra följande. Nuvarande ordning vid förordnan

de av biträde tillkom bl. a. för att möjliggöra kontroll och bevakning av 
rättstillämpningen. Utvecklingen visar emellertid att rättshjälpsnämnderna 

endast i undantagsfall avviker från handläggande myndighets anmälan el

ler yttrande över ansökan. Därmed framstår kravet på prövning av rätts

hjälpsnämnd som onödigt byråkratiskt. Även om utrymmet för att avslå 
begäran om offentligt biträde minskar kan ett remissförfarande i allmänhet 

inte undvaras i ett system där rättshjälpsnämnd är beslutande myndighet. 

Som påpekats under remissbehandlingen behövs ett sådant förfarande 
bl. a. för att klarlägga om det existerar ett ärende vari offentligt biträde kan 
förordnas. En ändring av förutsättningarna för förordnande av biträde le
der alltså inte automatiskt till snabbare och effektivare handläggning. 

De nu angivna förhällandena talar enligt min uppfattning starkt för att 
förordnande av offentligt biträde bör ligga på den myndighet som handläg
ger det ifrågavarande målet eller ärendet. Utredningen har hävdat att prin

cipiella skäl talar för att beslutanderätten skall ligga hos ett organ som är 
fristående i förhållande till myndigheten. För egen del anser jag emellertid 

att dessa principiella synpunkter har tillmätts alltför stor betydelse. I stäl
let finner jag övervägande skäl tala för att handläggande myndighet i prin

cip bör pröva frågor om förordnande av offentligt biträde. Vissa undantag 

från denna regel bör dock gälla. Med hänsyn till utlänningsärendenas spe
ciella karaktär bör uppgiften att förordna biträde i dessa ärenden ligga kvar 

hos rättshjälpsnämnd. Vidare bör i ärende hos regeringen beslutsbefogen
heten ligga på chefen för det departement till vilket ärendet hör. med möj
lighet för departementschefen att delegera beslutsfunktionen till tjänste

man i departementet. Prövning i ärende hos barnavårdsnämnd, social 
centralnämnd, social distriktsnämnd eller polismyndighet bör ske hos läns
rätten. 

Enligt min mening bör samma beslutsordning som jag nu har angett gälla 
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för andra beslut inom ramen för den nu ifrågavarande rättshjälpsformen. 

t. ex. crsätt~ing till biträde. Beslutsfunktionen bör emellertid alltid ligga 

kvar pä rättshjälpsnämnd dtl frttga är om att besluta om utredning när of
fentligt biträde ej har utsetts. 

Beträffande besvärsordningen vid beslut rörande offentligt biträde bör 

gälla att i de fall domstol varit beslutande myndighet talan fullföljs hos 

srunma instans som har att pröva fullföljd i huvudsaken. Får fullföljd inte 

ske i huvudsaken. innebär detta att talan är utesluten även vad avser beslut 

som gäller rättshjälp genom offentligt biträde. När annan myndighet än 

domstol meddelat beslut i sådan fråga, fullföljs talan hos besvärsniimnden. 

Sådan fullföljsrätl bör finnas även i de fall dfl den beslutande myndighetens 

avgörande i huvudsaken ej är överklagbart. 

11.10 Organisationsfrågor 

/I .10. I Rättsl{iälp.rnämnderna 

Rättshjälpsnämnder finns - liksom hovrätter - i Stockholm. Jönkö

ping, Malmö. Göteborg, Sundsvall och Umeå. Nämndernas kanslier ingår 

som organisatoriska enheter i de olika hovrätterna. 

Rättshjälpsnämnd består av ordförande. som skall vara lagfaren och er
faren i domarvärv. samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två vara ad

vokater som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde. En ad

vokat skall vara anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. 
Ordföranden förordnas av regeringen~ Domstolsverket utser övriga leda

möter. Av dessa utses den ledamot som skall vara enskilt verksam efter 

förslag av Sveriges advokatsamfund och de ledamöter som ej skall vara ad

vokater efter förslag av landsting eller. i vissa fall. kommun. 
Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och de två ledamöter 

som ej är advokater. Är ärende av principiell betydelse eller annars av sär
skild vikt eller är det i annat fall på grund av ärendets beskaffenhet påkallat 
att de båda ledamöter som är advokater deltar. skall samtliga ledamöter 

deltaga. 
År 1977 inkom till rättshjälpsnämnderna knappt 72000 ärenden om all

män rättshjälp. Antalet inkomna ärenden om offentligt biträde uppgick 

samma år till omkring 4 700. Ärendena fördelade sig mellan rättshjälps

nämnderna enligt följande uppställning. 

Stockholm 
Jönköping 
Malmö 
Göteborg 
Sundsvall 
Umeå 

Summa 

Allmän rättshjälp 
Antal i;.; 

26 004 36.1 
9 398 13,0 

11 936 16,6 
14 731 20.5 
6 177 8,5 
3 603 5.0 

71 849 99,7 

Offentligt biträde 
Antal 

2 915 
532 
633 
447 
113 
83 

4 723 

Vid rättshjälpsnämnderna finns f. n. sammanlagt 91,8 tjänster (inklusive 
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8.8 tjänster som hovrätterna inrättat inom ramen för tillgängliga medel). 

Tjänsterna fördelar sig mellan olika rättshjälpsn~imnder och olika perso-

nalkategorier på. följande sätt. 

Rättshjälps- Kansli- Övriga Biträdes- Exp. Totalt 
nämnd chef hand- personal vakter 

läggare 

Stockholm 8 26 36 
Jönköping 1.8 9 12,8 
Malmö 3 11.5 16.5 
Göteborg 3 13 18 
Sundsvall 4.5 5,5 
Umeå 2 3.0 

Totalt 6 15.8 66 4 91,8 

Utredningen bedömer att dess förslag. om de genomförs. får stor bety

delse för både ärendemängd och ärendetyper hos rättshjälpsnämnderna. 

Utredningen beräknar att det sammanlagda antalet ärenden hos rätts

hjälpsnämnd i ansökningsfas och för mellankontroll där advokat arbetat 

sex timmar på ärendet kommer att uppgå till 23 000 årligen. 

Även när det gäller rättshjälpsnämnds befattning i övrigt med rätts

hjälps frågor minskar arbetsbördan. Enligt förslaget befrias rättshjälps

nämnderna från att pröva frågor om utredning. ersättning. slutreglering. 

fördelning av motparts ersättningsskyldighet m. m. i de fall där dessa frå

gor prövas av domstol. hyresnämnd, arrendenämnd. statens va-nämnd el

ler överexekutor. Utredningen beräknar antalet ärenden där rättshjälps

nämnd kan komma att fä pröva sådana frågor till sammanlagt omkring 

20 000. 

Utredningen framhåller att de ärenden som stannar kvar hos rättshjälps

nämnderna blir av förhållandevis kvalificerad art. vilket bör föra med sig 

en annan fördelning mellan handläggare och biträdespersonal. Relationen 

mellan handläggare och biträden. som f. n. är I: 3, bör i fortsättningen vara 

mellan I: 1.5 och 1: 2. Utredningen räknar med att det behövs 14 handläg

gare och 24 biträden. 

Med ledning av nuvarande fördelning av ärendemängden mellan de olika 

rättshjälpsnämnderna beräknar utredningen att Stockholm skulle behöva 

5.8 handläggare. Jönköping 1,8, Malmö 2.2. Göteborg 2,3, Sundsvall 0.8 

och Umeå. 0.6 handläggare. Utredningen finner att vissa nä.mnder med 

denna fördelning skulle bli för små. och förordar därför att en sammanslag

ning sker. Majoriteten av utredningens ledamöter samt en expert föreslär 

tre rättshjälpsnämnder. nämligen en i Stockholm med sex handläggare och 

tio biträden, en i Malmö med lika många handläggare och biträden och en i 

Sundsvall med två handläggare och fyra biträden. ~vå andra experter för

ordar fyra rättshjälpsnämnder, nämligen en i Stockholm. en i Malmö. en i 

Göteborg och en i Sundsvall. med sammanlagt 'omkring 16 handläggare 

och 24 tjänster för andra än handläggare. 
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Utredningens ordförande och en expert anser med utgångspunkt från ut
redningens beräkningar av personalbehovet att antalet rättshjälpsnämnder 

bör vara högst två. I fråga om valet av kansliortcr anser ordföranden och 

experten att den ena bör vara Stockholm. den andra Malmö eller Göte
borg. 

När det gäller rättshjälpsnämnds sammansättning anser utredningen att 

det kan räcka om det i nämnden ingår en advokat som antingen kan vara 

privatpraktiserande eller anställd på allmän advokatbyrå. Landstingens 
nomineringsroll har tagits bort i förslaget. Förslaget saknar också regler 

om beslutförhet hos nämnden. 

Vad beträffar rättshjälpsnämndernas ställning i administrativt hänseen

de förordar utredningen att de även i fortsättningen skall vara knutna till 
hovrätten i resp. kansliort. 

Förslaget kritiseras av flera remissinstanser som direkt skulle beröras 
om förslaget genomfördes. Rättshjälpsnämnd.cn i Umeå avstyrker försla

get om reducering av antalet nämnder. Enligt denna rättshjälpsnämnds 

uppfattning medför förslaget inte sådana rationaliseringar att nämndernas 
arbetsuppgifter skulle minska. Nämnden ifrågasätter starkt riktigheten av 

de siffror utredningen arbetat med. Med ett alltför stort geografiskt verk

samhetsområde skulle lokal- och personkännedomen försämras. Även lek
mannainflytandet skulle göra sig gällande i mindre utsträckning än hittills. 

Vidare skulle allmänhetens och biträdenas många dagliga kontakter med 

nämndernas kansli fördyras och försväras. De små nämnderna har funge
rat mycket bra. Övriga rättshjälpsnämnder anför liknande synpunkter. 

Domstolsverket anser att det underlag som utredningen grundat sitt 
ställningstagande pä vad gäller antalet rättshjälpsnämnder och dimensio

neringen av dessa är sä osäkert att det ej möjliggör en säker bedömning. 
Ytterligare undersökningar måste enligt domstolsverkets mening göras in
nan definitiv ställning kan tas. Det förslag till organisation av nämnderna 
som de två experterna presenterat i sitt särskilda yttrande förefaller enligt 
domstolsverket pä föreliggande material vara mer realistiskt än majorite
tens förslag. Uppfattningen att underlag för ett principbeslut saknas delas 
av flera andra remissinstanser. 

Utredningens förslag att endast en advokat skall ingå i rättshjälpsnämnd 

avstyrks av samtliga instanser som tar upp frågan. Därvid anförs att det 

nuvarande advokatinslaget är frän alla synpunkter värdefullt. Flera re
missinstanscr förordar också att nuvarande regler om rättshjälpsnämnds 

beslutförhet bibehålls. Landstingsförbundet föreslår att landstingen fort
farande skall föreslå lekmannarepresentanter till rättshjälpsnämnderna. 

Om antalet nämnder blir mindre än f. n., kan det enligt förbundet vara en 

framkomlig väg att förbundet övertar nomineringen efter hörande av be
rörda landstingskommuner och kommuner utanför landsting. 

Under ärendets beredning inom justitiedepartementet har undersökts 
bl. a. hur rättshjälpsärendena fördelar sig pä olika ärendegrupper. En ge-
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nomgång har därvid gjorts av samtliga ärenden som kommit in till rätts

hjälpsnämnd under januari, maj och oktober 1977 och januari 1978. Samtli

ga ärenden som kom in under år 1977 har därefter fördelats på ärendegrup
per med ledning av den procentuella fördelningen under de månader som 

har granskats. Den beräknade fördelningen framgår av följande uppställ
ning. 

Ärendegrupp 

Familjerättsärcnden utom bodelning 
Bodelningsärcndcn 
Förvaltningsrättsliga ärenden 
Övriga ärenden om allmän rättshjälp 

Summa ärenden om allmän rättshjälp 
Offentligt biträde 

Antal 
ärenden 

41500 
2500 
2500 

25 500 

72000 
4 700 

Antal ärenden 
i procent 

57,7 
3.5 
3,2 

35.7 

100 
100 

De förändringar i fråga om behörigheten att fatta beslut i rättshjälpsfrå

gor som jag har förordat i det föregående leder till att ett stort antal ären

den flyttas bort från rättshjälpsnämnderna. 

För det första kommer rättshjälpsnämnderna med den nya ordningen att 
i fortsättningen endast i obetydlig utsträckning få befattning med familje

rättsangelägenheter. Man borde kunna räkna med att nämnderna i vart fall 

när det gäller att bestämma ersättning kommer att handlägga endast om
kring 15 l/-;;. av det totala antalet familjerättsärenden med undantag av bo

delning. 
Reglerna om att domstol och därmed jämställd myndighet i fortsättning

en skall handlägga rättshjälpsfrågor i mål elller ärenden som handläggs vid 

domstolen eller myndigheten kombinerade med reglerna om att biträde i 

större omfattning än hittills skall få rätt till ersättning för arbete som utförts 
före förordnandet kommer likaledes att leda till bortfall av ett stort antal 
ärenden från rättshjälpsnämnderna. Jag uppskattar detta bortfall till ca 
5 000 ärenden per år. 

Förslaget till ändrade regler i fråga om rådgivning kan antas medföra att 

rådgivning i viss utsträckning kommer att utnyttjas som rättshjälpsform i 

stället för allmän rättshjälp. Antalet sådana fall kan uppskattas till omkring 
I 000 per år. 

Förslaget i fråga om offentligt biträde kan beräknas medföra att omkring 

20 % av dessa ärenden lämnar rättshjälpsnämnderna. 
De utvidgade möjligheterna till allmän rättshjälp åt näringsidkare kan 

uppskattas leda till en fördubbling av antalet sådana ärenden. dvs. en ök

ning med omkring 500. Dessa ärenden beräknar jag alltså i fortsättningen 
till ungefär I 000 per år, varav hälften kan antas falla på domstolarna. För 

rättshjälpsnärnndernas del betyder detta att de behåller samma antal ären
den av detta slag som i dag. 
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De beräknade förändringarna av antalet ärenden vid rättshjälpsnämn

dcrna kan sammanfattas i följande uppställning 

Ärendegrupp Antal ärenden Bortfall/ Antal ärenden 
1\r 1977 omkring efter reformen 

Farniijerättsärenden 
utom bodelning 41500 -35 500 6000 
Bodelningsärenden 2500 2 500 
Förvaltningsrättsliga 
ärenden 2500) 

- 5000 
Övriga ärenden om - 1000 22000 
allmän rättshjälp 25 500 

Summa ärenden om 
allmän rättshjälp 72000 -41500 30500 
Offentligt biträde 4700 900 3800 

För att kunna göra en bedömning av det framtida behovet av personal 

vid rättshjälpsnämnderna har under ärendets beredning inom justitiedepar

tementet gjorts en undersökning bl. a. av hur personalens arbetsinsatser 

f. n. fördelar sig mellan olika ärendegrupper. 

Undersökningen har tillgått på det sättet att rättshjälpsnämndsperso

nalen. samtidigt som den tillställts två frågeformulär, ombetts att under en 

vecka studera hur den egna arbetstiden fördelar sig mellan olika ärende

grupper och olika arbetsmoment. Personalen har därefter enskilt eller 

gruppvis fätt besvara frågeformulären och därvid bl. a. göra en normalför-

delning av sin arbetstid mellan olika ärendegrupper. Den genomsnittliga 

fördelningen för samtliga handläggare vid rättshjälpsnämnderna räknat i 

procent av hela arbetstiden framgår av följande uppställning. 

Ärendegrupp m. m. Stock- Göte- Malmö Jönkö- Sunds- Umeå Samt-
holm borg ping vall liga 

Familjerättsärcnden 
utom bodelning 11,3 10 12 10 10 12.3 Il 
Bodelningsärenden 6 10 5 10 6 4,1 7 
Förvaltningsrätts-
liga ärenden 5.4 10 5 10 4 5,5 6.7 
Övriga ärenden om 
~Urnän rättshjälp 48,9 55 53 50 41 33.4 49,8 
Arenden om offent-
ligt biträde 9,3 5 10 5 3 2,8 7.5 
Administrativa 
uppgifter 8,5 6 5 5 4 3,5 6,5 
Fördelningstid 10 15 10 15 32 38,9 14,3 

När det gäller frågan vilken personalminskning som de ändrade reglerna 

kan leda till för rättshjälpsnämndernas del gör jag följande bedömning på 

grundval av redovisningen av antalet ärenden som faller bort och persona

lens uppgifter om fördelningen av sin arbetstid. 

13 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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För den handläggande personalen innebär förändringarna i fråga om fa

miljerättsangelägenheterna ett årligt bortfall av omkring 35 500 ärenden 

som var för sig är tämligen okomplicerade. Genom sitt stora antal är ären

dena dock sammantagna en grupp som är personalkrävande. Åtskillig tid 
går åt för att ha kontroll över den stora pappersmängd som ärendena för 

med sig. Mycket tid mäsk vidare antas gå åt för telefonsamtal som har 
samband med dessa ärenden. 

Regeln om att biträde i framtiden ska fä arbeta under längre tid på ett 

ärende innan ansökan om allmän rättshjälp behöver ges in torde leda till -

förutom bortfall av ett stort antal ärenden hos rättshjälpsnämnderna - att 
de ansökningar som kommer in till nämnderna regelmässigt blir mer utför

liga och fordrar mindre komplelteringar än f. n. 
Den sammantagna effekten på volymen av arbetsuppgifter för den hand

läggande personalen vid rättshjälpsnämnderna bör bli betydande. Jag upp
skattar bortfallet till en tredjedel av den nuvarande arbetsmängden. 

Vad gäller övrig personal torde bortfallet bli ännu större. För biträden 

med granskningsuppgifter räknar jag med att minskningen i arbetsmäng

den står i närmare proportion till minskningen av antalet ärenden än vad 

som är fallet med handläggarna. För övrig personal bör arbetsmängden stå 

i direkt proportion till antalet ärenden. Jag uppskattar bortfallet till om

kring 55 ?(. av den nuvarande arbetsmängden. 

Effekterna på den nuvarande rätthjälpsnämndsorganisationen kan be
räknas bli som framgår av följande uppställning. 

Nuvarande personal Personalbehov efter reformen 
Handläg- Biträdes- Totalt Handläg- Biträdes- Totalt 
gare personal gare personal 

(exkl. expe
ditions
vakter) 

Stockholm 9 26 35 5.9 11.7 
Jönköping 2.8 9 11.8 1,8 
Malmö 4 11.5 15,5 2.6 
Gökhorg 4 13 17 2.6 
Sundsvall I 4.5 5,5 0,7 
Umeå I 2 3 0,7 

Det minskade personalbehovet bör enligt min mening leda till en minsk

ning av antalet rättshjälpsnämnder. Följande överväganden bör ligga till 

grund för dimensioneringen och lokaliseringen av nämnderna. 
Erfarenheterna av verksamheten vid de nuvarande rättshjälpsnämnder

na visar att dessa ej får vara alltför små om verksamheten skall kunna be

drivas rationellt. Nämnderna bör vidare vara så stora att vikariatsfrågor 

och liknande frågor normalt kan lösas inom myndigheten. Om antalet 
rättshjälpsnämnder hålls lågt främjas också enhetlig praxis i de rättshjälps
frågor som kommer att ligga kvar på nämnderna. Att en minskning av anta-

4 
5.2 
5,9 
2 
0.9 

17,6 
5.8 
7.8 
8.5 
2.7 
l.6 
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Jet nämnder medför att de kvarvarande nämndernas lokal- och personkän

nedom hlir mindre får enligt min mening accepteras. 
Vad jag nu har sagt bör enligt min uppfattning leda till att man i fortsätt

ningen har två rättshjälpsnämnder. Ärendena om allmän rättshjälp fördelar 

sig f. n. nästan jämnt mellan å ena sidan stockholmsnämnden och norr

landsnämnderna samt å andra sidan de tre sydliga nämnderna. Detta för

hållande. som får antas bestå. kan lämpligen tjäna som ledning vid valet av 

kansliorter. En nämnd bör förläggas till Stockholm. varifrån det allt över

vägande antalet ärenden för den aktuella regionen kommer. Den andra 

nämnden synes lämpligen böra förläggas till Jönköping. Detta är ändamåls

enligt med hänsyn bl. a. till att domstols verket. som enligt vad jag senare 
kommer att föreslå alltjämt skall vara tillsynsmyndighet för rättshjälpen, är 
beläget där. 

Vid rättshjälpsnämndernas tillkomst blev dessa administrativt knutna 

till hovrätten på resp. kansliort. Det främsta skälet för att denna lösning 

valdes var att de flesta rättshjälpsnämnderna då ansågs alltför små för att 

kunna utgöra bärkraftiga, självständiga enheter. Det föreligger dock inte 

något egentligt samband mellan verksamheten vid hovrätt och vid rätts

hjälpsnämnd. Från hovrättshåll har också vid olika tillfällen uttalats önske

mål om att rättshjälpsnämndsorganisationen frigörs från hovrätterna. Efter 

det att rättshjälpsnämnderna inrättades har domstols verket tillkommit som 

centralmyndighet för rättshjälpen. Med hänsyn till det sagda och då de av 

mig förordade två rättshjälpsnämnderna kommer att utgöra bärkraftiga 

självständiga enheter. bör de göras till administrativt fristående myndighe

ter som blir direkt underställda domstolsverket. Det ankommer på rege

ringen att besluta om verksamhetsområde för rättshjälpsnämnd. Jag ämnar 

återkomma till frågan om medel och tjänster för de två rättshjälpsnämnder 

som utgör den nya nämndorganisationen i samband med behandlingen av 
budgetpropositionen för budgetåret 1979/80. 

När det gäller rättshjälpsnämnds sammansättning har utredningens för

slag att endast en advokat skall ingå i nämnden fått ett genomgående nega
tivt mottagande. Jag finner inte anledning att jämka gällande regler i detta 

hänseende. Likaledes saknas enligt min mening skäl att ändra gällande reg

ler om beslutförhet för nämnderna. 

Om antalet nämnder minskas i enlighet med vad jag har föreslagit och 
om upptagningsområdena ökas för de nämnder som bevaras, är det enligt 

min uppfattning inte längre lämpligt att lekmannarepresentanterna nomi

neras i den ordning som nu gäller. I stället förordar jag att Landstingsför

bundet - i överensstämmelse med vad förbundet självt har föreslagit i sitt 
remissvar - lämnar förslag till lekmannarepresentanter sedan berörda 

landstingskommuner och kommuner utanför landsting har hörts. 

11.10.2 Domstolsverket och bes1•ärsnämnden 

Rättshjälpsnämnderna står f. n. under tillsyn av domstols verket. som 
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enligt sin instruktion skall leda och samordna verksamheten. I detta ingår 

bl. a. alt meddela föreskrifter, räd och anvisningar. fastställa taxor enligt 

rättshjälpslagen samt företräda staten vid talan mot allm;in domstols beslut 

rörande kostnad för rättshjälp. 

Inom verket finns en besvärsnämnd som avgör besvär över rättshjälps

nämnds eller annan förvaltningsmyndighets beslut enligt rättshjälpslagen. 

Besv~trsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. 

Under år 1976 inkom I 222 ärenden till besvärsnämnden. Ändringsfre

kvcnsen var ca 25 r:; .. Besvärsnämndens beslut kan inte överklagas. 

Utredningen anser inte att det finns anledning att ändra på domstolsver
kets funktion som tillsynsmyndighet när det gäller rättshjälpen. 

F. n. är det allmännas möjligheter att överklaga beslut i rättshjälpsfrägor 

begränsade. Domstolsverket har i sin instruktion tillagts fullföljdsrätt mot 
allmän domstols beslut om kostnad för rättshjälp. dvs. beslut om ersätt

ning till biträde och offentlig försvarare samt beslut om återbetalningsskyl

dighet enligt 31 * rättshjälpslagen. Beslut av rättshjälpsnämnd kan överkla

gas endast av enskild part. Utredningen anser att detta förhållande är otill

fredsställande och lägger fram förslag som innebär att domstolsverket ges 

behörighet att överklaga även beslut av rättshjälpsnämnd. I samband där

med föreslås att besvärsnämnden görs fristående frän domstolsverket. 

Verket bör emellertid även i fortsättningen ombesörja att besvärsnämnden 

har tillgång till föredragande- och kanslipersonal. 

Utredningen pekar också på att bättre möjligheter alt övervaka och 

granska myndigheternas hantering av rättshjälpsfrågor kan skapas om man 

inför någon form av allmänt ombud i rättshjälpsfrågor. Något förslag har 
emellertid inte lagts fram i detta hänseende. 

De remissinstanser som behandlar besvärsnämndcns ställning intar en 

positiv hållning till förslaget att göra nämnden fristående i förhållande till 
domstolsverket. I fråga om nämndens lokalisering anser ett par instanser 

att nämndens fristående ställning bör betonas genom att nämnden flyttar 
till annan ort. förslagsvis Stockholm. För detta skulle också rekryterings
skäl tala. 

Jag delar utredningens mening alt domstolsverket även i fortsättningen 

bi'>r fungera som central tillsynsmyndighet över rättshjälpsnämnderna. 

Domstolsverket bör liksom f. n. dessutom ha vissa befogenheter som berör 

övriga myndigheters handhavande av rättshjälpen. Sålunda bör det an

komma på verket att fastställa bl. a. taxa vid bestämmande av biträdeser

sättning samt det närmare innehållet i ansökan om allmän rättshjälp. 
Det är angeläget att alla beslut i rättshjälpsfrågor. således även t. ex. be

slut som innefattar beviljande av rättshjälp. kan överprövas. Detta gäller 

oavsett vilken myndighet som har fattat beslutet. Jag anser därför att en 
representant för det allmänna bör fä möjlighet att fullfölja talan inte bara 

när beslutet har fattats av allmän domstol utan också i övriga fall. Det är 

naturligt att denna talerätt läggs på domstolsverket. För de fall då talan 
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fullföljs hos hesvärsnämnden förutsiitter emellertid denna ordning att be

svärsnämnden frigörs från verket och blir en självständig myndighet. 

.lag förordar alltså att hesvärsnämnden görs till en fristäende myndighet 

och att domstols verket får rätt att fullfölja talan mot beslut i rättshjälpsfrå

gor av alla myndigheter i den män beslutet är överklagbart. Nämnden hör 

liksom nu ligga i Jönköping. 

11.11 Ikraftträdande m. m. 

Det är givetvis angeläget att de ändrade reglerna i rättshjälpslagen träder 

i kraft så snart som möjligt. För att den nya ordningen skall kunna fungera 

fordras emellertid ett visst förberedelsearbete. Genom att beslutsbefogen

heter enligt lagen sprids ut på ett stort antal myndigheter samt advokater 

och biträdande jurister vid advokatbyrå fordras en omfattande informa

tions- och utbildningsverksamhet. Vidare måste nya rutiner beträffande 

bl. a. ekonomiadministrationen tillskapas. 

Nedskärningen av rättshjälpsorganisationen ställer särskilda krav. Så

lunda måste bl. a. eftersträvas att personalavvecklingen löses på ett för be

rörda parter tillfredsställande sätt. 
Med beaktande av nu angivna synpunkter förordar jag att reformen i 

princip skall träda i kraft den I juli 1979. Jag avser emellertid att förorda 

övergångsbestämmelser som innebär att de ärenden vari rättshjälp har be

viljats före reformens ikraftträdande i vart fall övergångsvis skall handläg

gas enligt äldre bestämmelser. Även vissa bestämmelser av materiell natur 

rörande ärenden om allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd bör 

efter reformen alltjämt gälla i dylika ärenden som inte avslutats vid ikraft

trädandet. En sådan ordning ger möjlighet för regeringen att genomföra en 

successiv avveckling av verksamheten vid de rättshjälpsnämnder som 

skall upphöra. Även frågan om medel och tjänster under avvecklingsske
det för de rättshjälpsnämnder som skall upphöra avser jag att ta upp i sam

band med behandlingen av budgetpropositionen för budgetåret 1979/80. 

11.12 Kostnadsfrågor 

Utredningen framhåller att det är svårt att göra några exakta beräkning

ar av de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag. 
Den nuvarande rättshjälpsorganisationen beräknas av utredningen kosta 

omkring 8 milj. kr. per år. Utredningen anser att dess förslag åtminstone 

på sikt innebär att kostnaderna bringas ned med omkring 50 ty;. eller om

kring 4 milj. kr. per år. Någon kostnadsökning av betydelse anses ej upp

komma hos dem som övertar rättshjälpsnämndsuppgifter. nämligen advo

kater och domstolar. Förslaget om en enklare ordning för fördelning av 

motparts ersättningsskyldighct torde enligt utredningen medföra vissa 
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kostnadsbesparingar hos kronofogdemyndighet. Summan av besparingar
na hos kronofogdemyndigheterna motsvarar ungefär statsverkets utgifter 

för att i vissa fall överta den rättssökandes fordran på rättshjälpsavgift. 

När det gäller kostnaderna för rådgivning räknar utredningen med en 

viss \;.l)s\nadsökning men anser att storleken inte kan anges. 

Utredningen föreslår vidare ökade möjligheter till rättshjälp i massären

den och för näringsidkare samt bättre förmåner vid bodelning med anled

ning av äktenskapsskillnad eller boskillnad. Utredningen har också rekom

menderat en generösare praxis när det gäller allmän rättshjälp i förvalt

ningsärenden. Den kostnadsökning som föranleds av dessa förslag beräk

nar utredningen till 6.5 milj. kr. 

förslaget att låta advokat själv bevilja allmän rättshjälp och arbeta på ett 

lirende upp till sex timmar innan rättshjälpsfrågan underställs någon myn

dighets prövning kan enligt utredningen innebära risker för en praxisför
skjutning som medför viss kostnadsökning. Utredningen räknar emellertid 

inte med att det kan bli fråga om några nämnvärda belopp. 
När det gäller den föreslagna generösare regleringen av förutsättningar

na för offentligt biträde i ärenden om främst administrativa frihetsberövan

den och utlänningsärenden uppskattar utredningen kostnadsökningen till 

2.7 milj. kr. per år. 

Sammanfattningsvis beräknar utredningen den sammanlagda kostnads

ökningen till omkring 9 milj. kr. per år. Två av utredningens experter har 

emellertid i särskilt yttrande uttalat att kostnadsökningarna för stats verket 

kan väntas bli 4 milj. kr. större än vad utredningsmajoriteten räknat med. 

Vad gäller de inbesparingar som följer av att personalen och antalet 
nämnder minskas kan jag i stort sett biträda utredningens uppfattning att 
åtminstone på sikt kostnaderna bör minska med omkring 50 % . Statsver

kets kostnader för rättshjälpsnämnderna uppgil:k kalenderåret 1977 till i 
runda tal 9 milj. kr. För budgetåret 1977/78 kan kostnaderna beräknas ha 

uppgått till drygt 9.5 milj. kr. 
De ändrade reglerna om beslutsfunktioner tillför främst tingsrätterna 

ökade arbetsuppgifter. Eftersom de ökade arbetsuppgifterna sprids till 

samtliga tingsrätter torde ökningen vara av mindre betydelse och rymmas 

inom ramen för befintliga medel. 

Några större kostnadsökningar för rådgivning torde inte uppkomma med 

hänsyn ht. a. till den mer restriktiva praxis som skall gälla för nedsättning 

och eftergift av rådgivningsavgift. 
I fråga om antalet ärenden angående allmän rättshjälp torde endast de 

ändrade reglerna om rättshjälp för näringsidkare medföra en ökning. Jag 

räknar som tidigare nämnts med en fördubbling av antalet sådana ärenden. 

dvs. en ökning med 500. Om man uppskattar kostnaden per ärende till ca 

I 700 kr.. skulle resultatet bli en kostnadsökning om 850000 kr. Frän denna 

summa skall avräknas vad som flyter in i rättshjälpsavgift. 

Eftergift eller nedsättning av rättshjälpsavgift torde i fortsättningen bli 
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mindre vanlig. Vad som kommer att inbetalas i sådan avgift är emellertid 

svårt att uppskatta. 

Biträde enligt rättshjälpslagen kommer i fortsättningen att i större ut

sträckning utföra ersättningsgillt arbete utan föregående prövning av myn

dighet. Detta är en följd av förslagen om rätt för advokat och biträdande ju

rist vid advokatbyrå att bevilja allmän rättshjälp samt om rätt till retroaktiv 

ersättning för arbete m. m. före biträdesförordnande. Genom att prövning

en av ersättningen alltid ligger hos myndighet torde emellertid några kost

nadsökningar inte behöva befaras. 

De regler som har föreslagits i fråga om ersättning för vissa inställelse

kostnader vid läkarundersökning enligt 21 kap. FB och om parts ersätt

ningsskyldighct för rättshjälpskostnader vid gemensam ansökan om äkten

skapsskillnad eller boskillnad kan antas föranleda endast obetydliga kost

nadsökningar. 

Vissa kostnadsökningar föranleds av nya regler som rör medling, expe

ditions- och exekutionsavgifter samt vissa kungörelsekostnader. Även de 

ändrade reglerna om fördelning av motparts ersättningsskyldighet för kost

nad för allmän rättshjälp kommer att leda till fördyringar. Det är vanskligt 

att närmare beräkna de samlade kostnadseffekterna av dessa förslag. Mer

kostnaderna torde emellertid i stort sett uppvägas genom att förfarandet 

förenklas i avsevärd mån. 

Utredningens förslag till vidgade möjligheter att fä offentligt biträde för

anleder. som tidigare har nämnts, ej någon åtgärd från min sida i detta 

ärende. 

Sammanfattningsvis bedömer jag att de besparingar som följer av de or

ganisatoriska förändringarna uppgår till ca 5 milj. kr. per år, räknat i da

gens kostnadsläge. De kostnadsökningar som uppstår till följd av de olika 

reformförslagen torde. under de förutsättningar som jag nyss har angett, 
täckas av detta belopp. 

12 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för-

slag 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 patentbesvärsrätten. 

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

nämnder. 
7. lag om ändring i lagen ( 1976: 839) om statens va-nämnd, 

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



Prop. 1978/79: 90 200 

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

vård i vissa fall. 

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

kiskt utvec klingsstönla. 

Vid upprättande av lagförslagen under 5 samt 9 och 10 har samråd skett 

med cheferna för handelsdepartementet resp. socialdepartementet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 3. 

13 Specialmotivering 

13.1 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Enligt departementsförslaget har rättshjälpslagen omdisponerats nägot. 

Paragrafindelningen har dock i möjligaste mån behållits oförändrad. Före

varande avsnitt upptar en fullständig genomgång av bestämmelserna i la

gen. l de delar som inte berörs av departementsförslaget åsyftas ingen änd

rad innebörd i förhållande till vad som gäller f. n. 

Inledande bestämmelser 

l ~ 

Av gällande lag torde följa att den rättsliga angelägenhet för vilken rätts

hjälp hegärs måste angå den rättssökande personligen. Vid varje form av 

rättshjälp anges det behov av bistånd som skall vara för handen. Att, som 

utredningen har föreslagit. införa en generell föreskrift därom i de inledan
de bestämmelserna torde inte vara nödvändigt. Paragrafen kan sålunda bi

behållas oförändrad. 

2 § 

Första stycket i paragrafen behålls oförändrat. 

I andra stycket finns f. n. en bestämmelse om att chef för allmän advo

kathyrå skall vara advokat. lfrägavarande bestämmelse kan lämpligen tas 

in i författning som i övrigt reglerar sådan advokatbyrås verksamhet. And

ra stycket har därför fått utgå. 

3 § 

Paragrafen innehåller liksom f. n. vissa centrala regler om rättshjälps

nämnderna. I två nya stycken införs forumhestämmclscr, som avser samt

liga rättshjälpsfrägor som handläggs av rättshjälpsnämnd. I huvudsak 

motsvarar bestämmelserna vad som f. n. gäller om vilken nämnd som skall 

uppta ansökan om allmän rättshjälp och om offentligt biträde. I näst sista 

stycket i 3 § ges föreskrift om att rättshjälpsnämnd skall stå under tillsyn 

av domstols verket. Bestämmelsen har berörts i den .allmänna motiveringen 

\avsnitt I I. 10.2) 
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4 § 

Paragrafen motsvarar 4 § gällande r~ittshjälpslag. l sakligt hänseende har 

den ~indringen dock gjorts att rättshjälpsnämndemas lekmannaledamöter 

utses efter förslag av Landstingsförbundet efter hörande av landstings

kommuner och kommuner utanför landstingskommun inom rättshjälps

nämndens verksamhetsområde. Kommuner utanför landstingskommun 

tillhör numera Landstingsförbundet. Den angivna ordningen föranleds av 

att antalet rättshjälpsnämnder minskas betydligt. 

5 § 

Paragrafen. som behandlar beslutförhet m. m. vid rättshjälpsnämnd. har 

behållits oförändrad. 

5 a § 

Paragrafens första stycke upptar en föreskrift om att det för prövning av 

besvär i vissa frågor om rättshjälp finns en besvärsnämml. Besvärsnämn

dens ställning har berörts närmare i den allmänna motiveringen. 
Enligt andra stycket skall närmare bestämmelser om besvärsnämnden 

meddelas av regeringen. 

5 b § 

I paragrafen anges vilka organ som skall vara jämställda med allmän 

domstol vid tillämpningen av vissa bestämmelser i rättshjälpslagen. Om

fattningen av den krets som jämställs med allmän domstol har närmare be

rörts i den allmänna motiveringen. 

6§ 

Till paragrafen. som i övrigt behållits oförändrad i sak. har lagts en före
skrift om att det ankommer pä regeringen eller, efter regeringens bemyndi

gande, domstolsverket att meddela närmare föreskrifter för beräkning av 
den rättssökandes ekonomiska förhållanden. 

Innebörden av allmän rättshjälp är att staten betalar kostnaderna i den 

rättsliga angelägenhet som rättshjälpen avser. Vilka dessa kostnader är 
framgår av 9 och 10 §§. Den rättssökande skall efter förmåga själv bidra till 
att betala kostnaderna. Vidare kan en tappande motpart förpliktas betala 

dessa kostnader. Beslut om rättshjälp har emellertid även andra verkningar 

som kan vara till fördel för den rättssökande. Sålunda är den som har rätts

hjälp t. ex. i viss utsträckning befriad från avgiftsskyldighet (jfr 9 a §). 

F. n. torde gälla att endast den är berättigad till allmän rättshjälp som har 

kostnader som faller in under någon av reglerna om förmåner vid allmän 

rättshjälp (9 och JO§§). Finns inte sådana kostnader anses behov av allmän 

rättshjälp inte föreligga. Denna huvudprincip bör bestå även i den ändrade 

lagen. I 9 a §har emellertid, som antytts, införts bestämmelser om befriel
se frän vissa avgifter och kungörelsekostnader. Avgiftsbefrielsen gäller ex-
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peditions- och exckulinnsavgifter. Även den som endast skulle ha kostna

der för stu.lan avgift dlcr kostnad hör kunna beviljas allmän rättshjälp. Av

giftsbefrielsen utgör emellertid inte någon kostnad för rättshjälpen. Vid 

tillämpning av hl. a. reglerna om äterbetalningsskyldighet för tappande 

motpart skall sålunda exempelvis kungörelsekostnad inte beaktas. 

H 
Paragrafen, som handlar om ;dlmän rlittshjälp till dödsbo. har, bortsett 

från en formell jämkning av samma art som i 6 § första stycket, lämnats 

oförändrad i sak. 

8 * 
I denna paragraf har i punkterna I och 2 företagits en ändring av redak-

tionell natur i syfte att uppnå en terminologi som är ensartad med den i 16 § 

andra stycket. Vidare har punkt 3 rörande näringsidkare ändrats. Syftet är 

att åstadkomma en viss liberalisering av möjligheterna för näringsidkare 

att fä allmän rättshjälp. Den närmare innebörden av bestämmelsen i denna 

punkt framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 11.5.2). I andra styc

ket' har företagits en jiirnkning av formell natur. 

9 ~ 

I första stycket har andra meningen tagits bort som en följd av att institu

tet allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd utmönstras. 

Till kretsen <tV domstolar i andra stycket punkt 2 har förts marknads

domstolen. 

Som en ytterligare förmån i andra stycket punkt 4 har förts in kostnad 

för inställelse vid läkarundersökning enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken. 

Genom en ändring i 21 kap. 11 * föräldrabalken införs samtidigt en möjlig

het att i viss utsträckning få ersättning för motsvarande kostnad utanför 

rättshjälpssystemets ram. Likartade bestämmelser utanför rättshjälpsla

gen finns hl. a. i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 ), utlänningslagen 

(1954: 193) och LSPV. Beträffande förhållandet mellan de särskilda be

stämmelserna om ersättning för inställelse enligt dessa lagar och bestäm

melsen i 9 * andra sty<.:ket 4 rättshjälpslagen gäller att de särskilda bestäm

melserna skall :illämpas i första hand. Först om ersättning inte kan utgå 

enligt dt:~sa regler bör rättshjälpsreglerna tillämpas (prop. 1972: 4 s. 261, 

1972: 132 s. 216). Motsvarande bör gälla i förhållandet mellan rättshjälpsla

gen och <len nu berörda bestämmelsen om ersättning enligt 21 kap. 11 § 

föräldrabalken. 

I 9 ~andra stycket 5 upptas f. n. bestämmelser om vissa expeditions- och 

exekutionsavgifter. I enlighet med vad som har förordats i den allmänna 

motiveringen har huvuddelen av dessa avgifter fått utgå ur rättshjälpsla

gens förmånskatalog samtidigt som avgiftsbefrielse införs i motsvarande 

mån. Endast tilläggsavgift som utgår enligt exekutionsavgiftskungörclsen· 
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( 1971: 1027) kvarstår som förmån i punkt 5. 

Normalt omfattas verkställighet inte av den rättshjälp som lämnats i den 

angelägenhet som lett fram till exekutionstiteln. Föreligger behov av all

män rättshjlilp i det exekutiva förfarandet fär rättshjälp sökas särskilt i 

denna angelägenhet. Ett undantag från den angivna regeln finns emellertid. 
Verkställighet som avser kvarstad. skingringsförbud eller annan säker

hctsåtgärd omfattas nämligen av den rättshjälp som lämnats i den angelä

genhet som föranlett säkerhetsåtgärden. Finns enligt vad som nu sagts be
slut om allmän rättshjälp som omfattar även verkställigheten och skall till

läggsavgift utgå omfattas avgiften av förmånssystemet. 

Kostnad för verkställighet av säkerhetsåtgärd kan. med det undantag 

som anges i 199 §I mom. andra meningen utsökningslagen (1877 nr 31 s. 
I), inte tas ut i verkställighetsärendet. Sådan kostnad kan däremot utdö

mas som en rättegångskostnad i mål som den rättssökande redan anhäng

iggjort eller som han har att anhängiggöra i samband med att säkerhetsåt
gärden beviljas. Kostnaden kommer följaktligen att falla in under bestäm

melserna i 31 och 32 §§samt 33 §första-tredje styckena rättshjälpslagen. 

Genom att endast tilläggsavgift kvarstår som rättshjälpskostnad får regler

na endast betydelse för denna typ av kostnad. 
Såsom framgår av den allmänna motiveringen har ändringarna i reglerna 

om exekutionsavgifter föranletts bl. a. av önskemålet att domstolen skall 

ha kännedom om samtliga kostnader när ersättning fastställs så att slutreg

lering kan ske av domstolen. Har i rättslig angelägenhet som handläggs vid 
domstol uppkommit kända kostnader för verkställighet som ryms inom be

slutet om rättshjälp torde det inte föreligga några problem för domstolen 

att beakta kostnaderna när rättshjälpsavgift skall fastställas och avräkning 
med biträde skall ske. Det bör åligga domstolen i nu angivna fall att inom 

ramen för sin skyldighet jämlikt 32 § att självmant fastställa ersättnings
skyldighctcn enligt 31 § undersöka om någon sådan rättshjälpskostnad 
uppkommit. Blir det först efter domstolens slutreglering känt att verkstäl

lighet av säkerhetsätgärd föranlett rättshjälpskostnad skall ny reglering 

ske. Av 29 § följer att ärendet då handläggs av rättshjälpsnämnd. 

Vad som nu sagts rör de fall där allmän rättshjälp gäller för det ärende 
där tilläggsavgiften uppkommit. Gäller inte sådant beslut - om exempelvis 

den rättssökande har haft allmän rättshjälp i ärendet som lett till exeku

tionstiteln men ej har det i vcrkställighetsärendet - kan rättssökanden lik

väl få befrielse från avgiften genom bestämmelse därom i 6 a § exekutions

avgiftskungörelsen (1971: 1027). 

Kostnad för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol. krigsrätt, 

arbetsdomstolen eller bostadsdomstolcn enligt 9 ~ andra stycket 6 har ut

gått ur förmånskatalogen. I stället har i 9 a § motsvarande befrielse från 
kostnadsansvar införts. 

Nuvarande punkterna 7 och 8 motsvaras i förslaget av punkterna 6 och 

7. 
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Som sista punkt i andra stycket har upptagits kostnad för medling enligt 

42 kap. 17 § rättegångsbalken. Bestämmelsen har berörts i den allmänna 
motiveringen (avsnitt 11.6.3). 

9 a § 

I denna paragraf har tagits in de föreskrifter som reglerar befrielsen frän 

vissa expeditions- och exekutionsavgifter samt vissa kungörelsekostnader 

inom rättshjälpssystemet. Både i lagtekniskt och sakligt hänseende innebär 

bestämmelserna i huvudsak en återgång till det system som gällde enligt la

gen om fri rättegång. 

Första stycket innehåller bestämmelserna om befrielse frän vissa expe
ditionsavgifter. Den närmare omfattningen av befrielsen har berörts i den 

allmänna motiveringen. Om den rättssökande samtidigt som han anhängig

gör ett mål vid domstol ansöker om allmän rättshjälp skall ansökan be
handlas innan frågan om ansökningsavgift tas upp. För all missbruk av rät

ten till kostnadsfri expedition skall kunna förhindras föreskrivs all befriel

sen endast avser expedition som är erforderlig i målet eller ärendet. 

I andra stycket har tagits in en regel om befrielse frän skyldighet att för

skjuta och betala utsöknings- och försäljningsavgifter enligt exekutionsav

giftskungörelsen. Att regeln om befrielse från betalningsansvar ej påverkar 

utsökningssvarandens ansvar har berörts i allmänna motiveringen. Be

stämmelsen avser saväl fallet att någon åtnjutit allmän rättshjälp i ärendet 

fram till Jagakraftvunnen dom som fallet att den som haft sådan rättshjälp 

begär allmän rättshjälp på nytt för exekution. Vidare inbegrips den situa

tionen att allmän rättshjälp begärs först när verkställbart avgörande före
ligger och begäran om rättshjälp således avser exekution. 

Den nu förordade ordningen kommer att föranleda att bestämmelsen om 

befrielse frän samma avgifter enligt 6 a § exekutionsavgiftskungörelsen 
kan utgå. Däremot bör 6 a § bibehållas. såvitt avser tilläggsavgift. 

I tredje stycket i paragrafen har intagits en föreskrift om befrielse frän 
betalningsansvar frän de kungörelsekostnader som tidigare omfattades av 

bestämmelsen om förmän i 9 § andra stycket 6. Befrielsen frän kostnads

ansvar i förevarande hänseende har berörts i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 11.6.5). 

10 § 

I denna paragrafföreslås ingen ändring i sak. Detta innebär att om rätts

hjälp beviljats. vare sig detta skett av advokat. biträdande jurist. allmän 

domstol eller därmed jämställd myndighet eller rättshjälpsnämnd. det bör 

ankomma på rättshjälpsnämnd att utfärda ansvarsförbindelse enligt para
grafen. 

Vad i specialmotiveringen till 9 § andra stycket 5 sagts om kostnad för 

verkställighet av säkerhetsätgärd och behandlingen av sådan kostnad vid 
fastställande av ersättningsskyldighet är tillämpligt även på kostnad enligt 
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10 § (prop. 1972: 132 s. 219). Det bör alltst'I åligga domstol att i förekom

mande fall i samband med att ersiittningsskyldighct enligt 31 § skall fast

ställas undersöka om kostnad uppkommit i anledning av att säkerht:t ställts 

enligt 10 §. Har ansvarsförhindelse enligt 10 § föranlett kostnad som blivit 

känd först efter domstolens slutrcglcring följer av 29 § att ärendet dt'I skall 

handläggas av rättshjälpsnämnd. 

Il § 

I första stycket upptas regler om rättshjälpsavgift. Termen rättshjälps

avgift motsvarar den nuvarande termen kostnadshidrag. Grundprinciperna 

för hur den rättssökande skall bidra till kostnaderna för rättshjälpen under

går ingen förändring. Ett maximibelopp för rättshjiilpsavgiften skall på för

hand räknas ut så att den rättssökande får veta vad han högst fär betala. 

Överstiger rättshjälpskostnaderna rättshjälpsavgiften svarar staten för 

dessa överskjutande kostnader. Är rättshjälpskostnaderna lägre än maxi

mibeloppet motsvarar den avgift som slutligen skall betalas dessa kostna

der. Maximibeloppet skall bestämmas när rättshjälpen beviljas ( 19 §). Vad 

den rättssökande slutligt fär betala fastställs senare (29 § ). 

Genom formuleringen att den rättssökande skall bidra till kostnaderna 

för allmän rättshjälp som avses i 9 och 10 §§klargörs att rättshjälpsavgiften 

aldrig fär överstiga de faktiska rättshjälpskostnaderna i den rättsliga ange

lägenheten. Vidare framgår att kostnader som faller under 9 a § inte är att 

anse som rättshjälpskostnader. 

Enligt andra stycket ankommer det på regeringen eller. efter regeringens 

bemyndigande. domstolsverket att meddela närmare föreskrifter för be

räkning av rättshjälpsavgift. 

12 § 

Ändringarna i paragrafen avser dels rättshjälpsavgiftens storlek. dels 

terminologin. Vid beräkning av rättshjälpsavgiften skall årsinkomsten jäm
nas till närmast lägre tusental kronor. Lägsta avgift skall utgöra I % av 

basbeloppet jämnad till närmast lägre tiotal kronor. Föreskriften att avgif

ten fär nedsättas eller efterges. om särskilda skäl föreligger. undergår ing

en saklig ändring. Här skall emellertid erinras om vad som framhållits i den 

allmänna motiveringen om att ökad restriktivitet bör eftersträvas vid ned

sättning och t:ftergift (avsnitt 11.3). 
Genom ändringar i paragrafen har termen kostnadsbidrag ersatts med 

rättshjälpsavgift. Termen kostnadsbidrag återfinns även i 31 kap. I §första 

stycket RB. Denna bestämmelse fär därför jämkas. Även viss annan änd

ring i 31 kap. I § RB bör vidtas. Ändringen berörs närmare i specialmotive

ringen till sistnämnda bestämmelse. 

13 och 14 §~ 

Paragraferna behålls oförändrade. 
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15 § 

L'töver en ändring av samma art som i 12 *har i överensstämmelse med 

vad utredningen förordat tillagts en föreskrift om att jämkning av maximi
beloppet skall ske. om väsentlig felbedömning gjorts. när beloppet tidigare 
bestämdes. I nu avsedda jämkningsfall bör hinder inte föreligga att jämka 

beloppet under vad som redan har betalats. 

I ett nytt andra stycke föreskrivs att allmän domstol beslutar om jämk

ning. om den rättsliga angelägenheten är anhängig vid domstolen. Enligt 5 
b ~jämställs med allmän domstol övriga domstolar och vissa förvaltnings

myndigheter. I annat fall ankommer prövningen på rättshjälpsnämnden. 
Möjligheten till jämkning enligt 15 § har hitintills i praktiken sällan ut

nyttjats. Fråga om jämkning torde f. n. upptas endast på förekommen an

ledning. Någon rutinmässig undersökning av den rättssökandes ekonomi 
när rättshjälpsärendet avslutas förekommer alltså inte. I syfte bl. a. att be
fästa denna ordning har i tredje stycket införts en regel om att fråga om 

jämkning skall tas upp bara om särskild anledning dänill framkommit. 

16 * 
I denna paragraf regleras advokats och biträdande jurists rätt att bevilja 

allmän rättshjälp. Befogenheten omfattar vissa i lagen angivna rättsliga 

angelägenheter med anknytning till familjerätten. Den är begränsad till fall 

som är av den art att angelägenheten kan bli föremål för allmän domstols 
handläggning. Bestämmelsen är dock tillämplig även om det frän början är 
klart mellan parterna att frågan skall lösas utomprocessuellt. 

Ärende som skall anhängiggöras hos en förvaltningsdomstol eller för
valtningsmyndighet faller icke under bestämmelsen. 

Någon skyldighet för advokat eller biträdande jurist att bevilja allmän 
rättshjälp när förutsättningarna enligt paragrafen är uppfyllda föreligger in
te. I mål eller ärende som kan komma att anhängiggöras vid allmän dom
stol bör dock advokaten eller den biträdande juristen i möjligaste män ut
nyttja sin befogenhet eller vänta med att begära beslut om allmän rättshjälp 

tills målet anhängiggörs vid domstolen i stället för att vända sig till rätts
hjälpsnämnd för att få rättshjälpsfrägan prövad. 

Beviljar advokat eller biträdande jurist allmän rättshjälp innebär detta att 

han också själv blir biträde ( 19 §andra stycket). Någon möjlighet för advo
kat att förordna annan advokat som biträde finns inte. 

I första stycket i paragrafen anges i vilka typer av mål och ärenden all
män rättshjälp får beviljas av advokat eller biträdande jurist. I uppräkning

en ingår äktenskapsskillnad och boskillnad. Här bör anmärkas att allmän 

rättshjälp i dessa fall inte innefattar bodelningsarbete i vidare män än vad 

som f. n. kan anses gälla. I begreppet upprättande av äktenskapsförord in

begrips ingivande av förordet till domstol för att intagas i protokoll och 
kungöras. Däremot bör åtgärder utan direkt samband med upprättandet, 

såsom exempelvis föranstaltande om testamentsvittnesförhör inte omfat
tas av 16~. 
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I andra stycket har vissa begränsningar förts in. Advokat eller bitriidan

de jurist fär sålunda inte hevilja allmän rättshjälp. om den rättssökande är 

dödsbo eller bosatt utom riket. Inte heller i fall dä den rättsliga angelägen

heten skall prövas eller på annat sätt behandlas utom riket får prövningen 

av rättshjälpsfrågan ske hos advokat eller biträdande jurist. Att advokat el
ler biträdande jurist ej får bevilja allmän rättshjälp i verkställighetsärenden 

har berörts i den allmänna motiveringen. 

17 § 

I paragrafen har intagits en bestämmelse om befogenhet för allmän dom

stol och därmed enligt 5 b §jämställda organ att bevilja allmän rättshjälp. 

Har rättslig angelägenhet blivit föremål för handläggning vid sädan myn

dighet. skall fråga om beviljande av allmän rättshj1ilp prövas av myndighe

ten. När ett familjerättsmål blivit anhängiggjort vid domstol upphör alltså 

advokats och biträdande jurists behörighet att bevilja allmän rättshjälp i 

saken. Det innebär att det i fråga om beslutsbefogenhetema dras en skilje

linje mellan inom- och utomprocessuella ärenden. Om emellertid en l!dvo

kat eller biträdande jurist har beviljat allmäm rättshjälp i en familjerättslig 

angelägenhet som sedan blir föremål för handläggning vid domstol gäller 

detta beslut även under domstolsförfarandet. Något nytt förordnande av 

domstolen behövs alltså inte. 

Domstol tar inom ramen för sin rättsvårdande verksamhet befattning 

med ärenden närmast såsom en registreringsmyndighet. Så är fallet beträf

fande ärenden över vilka det enligt 26 §protokollskungörelsen ( 1971: 1066) 

förs boupptecknings- eller avhandlingsprotokoll. nämligen bl. a. äkten

skapsförord. testamentsbevakning och bodelningshandlingar. Även den 

rättsvårdande verksamheten innefattar handläggning i rättshjälpslagens 

mening. Beslutsfunktionerna när det gäller rättshjälp i samband med bl. a. 
upprättande av äktenskapsförord tillkommer alltså domstolen när äkten
skapsförordet givits in till rätten för att tas in i protokoll och eventuellt 
kungöras. 

18 § 

Enligt föreskrift i paragrafen prövas fråga om allmän rättshjälp av rätts

hjälpsnämnd, om rättshjälp inte har beviljats enligt 16 § och det inte före

ligger fall som anges i 17 §. Detta innebär bl. a. att rättshjälpsnämnd är be
hörig att pröva frågan om allmän rättshjälp i samtliga fall då ärendet ännu 

inte har anhängiggjorts vid allmän domstol eller därmed jämställt organ el

ler då sådan handläggning avslutats i den rättsliga angelägenheten. 

Motsvarighet till de bestämmelser om behörig rättshjälpsnämnd som nu 

finns i 18 § andra stycket återtinns i 3 § första stycket. 

18 a § 

Paragrafen överensstämmer i stort sett med 18 §första stycket i dess nu

varande lydelse. 
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19 * 
Paragrafens första stycke har ändrats som en följd av att behörigheten 

att bevilja allmän rättshjälp spritts ut på flera organ. 

Även andra stycket har utan ändring i sak anpassats till de nya reglerna 
om heslutsfunktioner. Behörigheten att förordna hiträde skall alltså följa de 

principer som anges i 17 och 18 §§.Bestämmelse om detta finns i 21 §sista 

stycket. Till stycket har lagts en bestämmelse enligt vilken advokat eller 

biträdande jurist som enligt 16 § beviljat allmän rättshjä\p är biträde ät den 

rättssökande utan särskilt förordnande. Av denna bestämmelse följer ock

så all advokat eller biträdande jurist inte kan bevilja allmän rättshjälp när 

den rättssökandes rättshjälpsbehov uteslutande avser andra förmåner än 

biträdeshjälp. 
Tredje och fjärde styckena i paragrafen är oförändrade. 

20 § 

I första stycket behålls nuvarande föreskrift om att rättshjälpskostnader 

som uppkommer efter det att beslut om allmän rättshjälp meddelats beta
las av allmänna medel. Biträdeskostnad ersätts vidare för tiden efter det att 

ansökan om allmän rättshjälp har gjorts hos den myndighet som har att be

sluta om allmän rättshjälp. När det gäller biträdeskostnad som har upp

kommit före sådan ansökan vidgas möjligheterna till ersättning. Sålunda 

föreskrivs att av allmänna medel betalas även sådan biträdeskostnad. om 

arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och om ansök

ningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål. Regeln fär betydelse i de fall ad

vokat eller biträdande jurist inte själv beslutar om allmän rättshjälp. 
Syftet bakom utvidgningen är bl. a. att i ärenden som anhängiggörs hos 

domstol eller därmed likställd myndighet rättshjälpsfrågan normalt skall 
prövas hos domstolen eller myndigheten och inte hos rättshjälpsnämnd. I 

ärenden som inte leder till process bör en strävan vara att rättshjälpsnämn

den avgör frågan om beviljande av allmän rättshjälp samtidigt som ersätt

ningsfrågan prövas. 
Som nyss n~imn<les utgär ersättning liksom f. n. alltid för biträdeskost

nad som hänför sig till tiden mellan ansökan om allmän rättshjälp och be

viljandet. En förutsättning är alltsä att ansökan bifalls antingen av myndig

het som äger bevilja allmän rättshjälp eller efter besvär av besvärsinstan

sen. En annan förutsättning bör vara att det föreslagna biträdet får biträ

desförordnande. 
Enligt nuvarande ordning krävs för rätt till ersättning före ansökan om 

allmlin rättshjiilp att ansökan gjorts utan oskäligt dröjsmål. Bestämmelsen 

syliar främst till att ge visst rådrum för att färdigställa själva ansökningen. 
Ibland kan den rättsliga angelägenheten vara så vidlyftig och invecklad att 

en mera omfattande genomgång med klienten är nödvändig. bl. a. för att 
den förutsatta intresseprövningen skall vara möjlig. 

Genom bestämmelsens ändrade formulering blir det i begränsad ut-
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sträckning möjligt för bitriide att. innan allmiin riittshjälp begiirs, med riitt 

till ersiittning av allmiinna medel utföra arhete som inte direkt hiinför sig 

till upprättande av ansökan. För att sftdan retroaktiv crsiittning skall utgf1 

mästc det sjiilvfallet fordras att arhetet hiinför sig till den riittsliga angclii

genhct for vilken allmiin rättshjiilp sedan beviljas. Vidare mi\ste det kriivas 

att den riittssökandcs förhållanden under hela den tid crsiittningen avser 

varit sådana att allmiin rättshjälp kunnat hcviljas honom. Hitriidet hör även 

ha åtagit sig att motta förordnande som biträde enligt rättshjälpslagen för 

den händelse huvudmannen fär allmän rättshjälp. 

När det giiller den niirmare innebörden av kravet att ansökan gjorts utan 

väsentligt dröjsmål bör följande giilla. Är det frl'iga om allmiin riittshjiilp i 

ärende som skall anhängiggöras vid domstol eller diirmed likstiilld myndig

het bör ansökan som regel göras för kiirande eller motsvarande senast niir 

ärendet anhiingiggörs och för svarande eller motsvarande senast när han 

första gängen ingtir i svaromål i rättegången eller i förfarandet. Giirs ansök

ningen senare bör retroaktiv ersättning dock kunna utgå om sökanden vi

sar att godtaghara skäl för dröjsmålet föreligger. 

Utsträcks den tidsperiod under vilken ett bitriide skall fä utföra arhetc 

som berättigar till retroaktiv ersättning alltför långt uppstår svårigheter för 

handläggande myndigheter att bedöma om de allmänna förutsättningarna 

för biträdes rätt till ersättning av allmänna medel förelegat. En viss be

gränsning bör därför giilla. Normalt bör högst någon månads dröjsmäl kun

na godtas. 

En begränsning bör även gälla avseende den tid ett hiträde skall få lägga 

ned på ärendet innan myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp 

prövar rättshjälpsfrågan. Den längsta tid som bör kunna godtas utan att an

sökan görs bör som en huvudregel vara den tid som kan anses motsvara 

vad en advokat debiterar under en arbetsdag. 1 vissa fall kan det emellertid 

vara befogat för ett biträde att under en begränsad tidsrymd göra en förhäl

landevis stor arbetsinsats utan att underställa rättshjälpsfrå.gan myndig

hetsprövning. Exempel på detta kan vara då uppdraget avser en svårbe

dömd fråga om kvarstad, där fara är i dröjsmål. Även eljest bör det finnas 

utrymme för retroaktiv ersättning, om extraordinära omständigheter är för 

handen. Därför har i paragrafen föreskrivits att sådan ersättning får utgå 

om synnerliga skäl föreligger. 

Vad nu sagts bör kunna utgöra utgångspunkt både för domstol och där

med jämställd myndighet och för rättshjälpsnämnd vid tolkningen av retro

aktivitetsregeln. Till skillnad frän gällande rätt görs i detta sammanhang 

ingen skillnad mellan å ena sidan advokat och biträdande jurist och å andra 

sidan annat hiträde. Den nu beskrivna ordningen anknyter till vad som gäl

ler för offentlig försvarare och som gällde för biträde enligt lagen om fri rät

tegång (se NJA 1964: 368 och där anmärkta rättsfall). 

Andra stycket i paragrafen har utgått som en följd av att institutet allmän 

riittshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd utmönstras. 

14 Riksda~en 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Den nuvarande hcstiimmcbcn i tredje stycket har bihehällits i sak oför

iindrad. 

21 * 
I forsla stycket i raragrafcn har tagits urr giillande bestämmeber om 

vem som far fiironJnas som bitrtide. Att advokat eller bitriidande jurist i 

vi-.sa fall rnr vara hitriide utan särskilt förordnande framgi\r av 19 ~ andra 

stycket. Vidare finns i stycket en besutmmelse om entledigande av bitriide. 

I andra och tredje styckena har upptagits bestämmelser om byte av bi

triide och om substitution. Bestämmelserna har kommenterats i den all

miinna motiveringen i avsnitt 11.8.1. 

Paragrafens sista stycke ger en regel om vem som beslutar i de frågor 

som omfattas av paragrafen. 

'1") ~ _._ ~ 

I paragrafens första stycke har företagits iindring som föranleds av att 

den riittssökandes kostnad för rrn:dling enligt 42 kap. 17 ~ rättegtmgsbalken 

utgiir förmån enligt riittshjiilpslagen. Diirjämte har viss formell jämkning 

skett. Till nuvarande andra stycket har lagts en bestämmelse om att ersätt

ning för jiimkas om bitriide missbrnkat sin behörighet att bevilja allmän 

rfötshjiilp eller att besluta om substitution eller om det eljest föreligger sär

skilda skiil. famkning bör kunna ske till noll. Exempel på jämkningssitua

tioner iir dti advokat eller bitriidande jurist har beviljat allmän rättshjälp i 

strid mot besliimmelserna i 8 *· Aven misskötsel av rättshjälpsärende eller 

andra omstiindigheter som kan medföra att ombud avvisas jiimlikt 12 kap. 

5 ~ RR. 48 ~ förvaltningsprocesslagen t 1971: 291) eller 6 ~ förvaltningslagen 

( 1971: 290) kan inverka på ersiittningen. 

Tredje stycket innehåller bestiimmelser om vilket organ som fastställer 

hl. a. hitriidesersiittning. Vad giiller ersiittning till medlare har endast all

miin domstol fatt befogenhet att bestämma ersättning. Sådan ersättning 

skall. silsom utgörande riittegångskostnad, yrkas innan handläggningen vid 

domstolen avslutas. Ersättning till medlare enligt 22 ~ skall avse uppdraget 

i dess helhet. iiven om blott den ena parten har allmän rättshjälp. Huruvida 

part som inte har rättshjiilp skall återbetala medlarkostnaderna eller någon 

del diirav iir att bedöma enligt allmänna regler som rättegångskostnad Ufr 
31 *första stycket riittshjiilpslagen). 

23 ~ 

Paragrafen har gjorts tillämplig även på medlare. I övrigt har ingen änd

ring gjorts. 

24 ~ 

I konsekvens med iindringen av 9 * andra stycket punkt 2 har marknads

domstolen förts in i kretsen av domstolar i 24 *· I övrigt är paragrafen som 

behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 11.6.2), oförändrad i sak. 
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25 ~ 

I denna paragraf upptas som huvudregel att rättshjälpsniimnd beslutar 

om utredning i angelägenhet som ej handliiggs vid allm1in domstol. bo

stadsdomstolcn. marknadsdomstolcn, arhctsdomstolen eller krigsr1itt. Är 

det fråga om utredning av mindre omfattning får biträde eller skiftesman 

som förordnats i ärende om bodelning besluta i frågan. N1irmarc regler om 

vad som skall anses som utredning av mindre omfattning kan meddelas i 

förordning. Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen !av
snitt 11.6.2). 

26 § 
I andra stycket har tillagts en föreskrift som ger liinsrätl befogenhet att 

besluta om ersiittning för vissa inställelsekostnader vid liikarundersökning 

enligt 21 kap. JO§ föräldrabalken. 

27 § 

I första stycket har termen kostnadsbidrag ersatts med riiltshjiilpsavgift. 

Vidare saknas i paragrafen motsvarighet till gällande ordning enligt vilken 

den rättssökande kan betala kostnadsbidrag genom att direkt betala kost

nad för allmän rättshjälp. Vidare har i stycket företagits en ändring i syfte 

att klarlägga att även biträde som jämlikt 19 §andra stycket andra mening

en inte fått förordnande av myndighet. faller under första stycket i paragra

fen. 

Andra stycket reglerar liksom gällande lag avräkning med bitr1idel. Sä

lunda skall från ersättning enligt 22 § avräknas vad den rältssökande iir 

skyldig att utge som rättshjälpsavgift till bitriidel. I de allra flesta fall kom

mer den avgift som skall avräknas att utgöra samma belopp som maximi

beloppcl. 

Ordningen för avräkning med biträde påverkas av att riittshjiilpsavgiftcn 

kan komma att fastställas mer än en gång. Så är fallet I. ex. när ett mal eller 

en delfråga i ett mål överprövas i högre instans. Vid avriikning är utgångs

punkten för hur rättshjälpsavgiften skall bestämmas följande. Överstiger 

rättshjälpskostnaderna maximibeloppet bestäms riittshjiilpsavgiflen till 

maximibeloppet med hänsyn tagen till eventuell jiimkning. De kostnader 

som överstiger avgiften svarar statsverket för. Uppgrtr riittshjiilpskostna

derna till lägre belopp än maximibeloppet, bestäms rättshjiilpsavgiftcn till 

samma belopp som rättshjälpskostnaderna. 

Om biträdets ersättning understiger den avgift som skall avr1iknas och 

kostnader utöver biträdesersättningen har uppkommit i r1ittshjiilps~ircndel. 

svarar biträdet mot statsverket för mellanskillnaden och har att inhetala 

denna. Av 28 a §följer att. för det fall rättshjälpsavgift som uttagits av den 

rättssökande överstiger biträdesersättningen och övriga kostnader i rätts

hjälpsärendet. mellanskillnaden skall återbetalas till den r1ittssökande. 

med reservation för vissa fall då handläggningen av den riittsliga angelii-
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gcnhcten fortsiilter. 

Ersiittning och i samband därmed riittshjiilpsavgift kan. som nyss berör

des. knmma all faststiillas tvt1 eller flera gånger i ett och samma rättshjiilps

iircnde i fall dti beslut av liigre instans i huvudsaken överklagas. Flera pi'l 

varandra följande beslut kan ocksft förekomma när hesviir anförs över fast

sliilld hitriidesersiiltning. Fall diir hiigre instans faststiiller ersättning och 

riittshjiilpsavgift före Higre instans kan iiven tänkas. t. ex. när interimistiskt 

beslut i tingsriitt överklagas till hovriitt. Hovrätten skall diirvid i samhand 

med att bewiiren avgörs faststiilla hitriidcserstittning och rättshjiilpsavgift. 

Tingsriittcn. diir målet forlsiitter under tiden. skall senare i samband med 

att huvudsaken avgörs faststiilla bitriidesersiittning för arbetet i tingsrätten 

och pft nytt hestiimma riittshjälpsavgift. 

fall kan ockst1 tänkas uppkomma diir två myndigheter. som skall fast

s@la hitriidesersiittning och riittshjiilpsavgift. står i hegrepp att fatta såda

na beslut vid ungefär samma tidpunkt. Därvid måste myndigheterna sam

ordna sina heslut i riittshjiilpsfrägan. Dessa fall torde bli mycket sällsynta 

och tlirde ej fordra siirskilda bestämmelser. 

N iir ett senare beslut om riittshjiilpsavgift innebiir en höjning av avgiften 

jiimfiirt med tidigare beslut skall den beslutande myndigheten låta avräkna 

avgiften mtll biträdesersättningen så länge den höjda avgiften ryms inom 

maximihcloppet. Innefattar det senare beslutet iiven en jämkning av maxi

mibeloppet pä sä siitt att dctla bestäms till högre belopp än det ursprungli

ga maximibeloppet. skall den rätlssökande av den beslutande myndigheten 

äliiggas att till statsverkct inbetala den del som överstiger det först fast

st:illda maximibeloppet. Denna del skall följaktligen ej avräknas mot biträ

desersiittningcn. 

Finns ej biträde enligt rättshjälpslagen. skall enligt tredje stycket rätts

hjälpsavgiften betalas till statsverket. 

Den myndighet som gör avriikning i rättshjälpsärende skall ombesörja 

att diirav föranledda uthetalningar från statsverket verkställs. Föranleder 

avräkning att den rättssökande eller biträde skall inbetala belopp till stats

verket skall i lämplig ordning bevakning ske av att betalning äger rum. 

Närmare föreskrifter i dessa hänseenden kan meddelas av regeringen. 

2K * 
Paragrafen har lindrats i formellt hänseende. bl. a. som en följd av den 

iindrade terminologin. 

28 a * 
I paragrafen regleras återbetalning av r~ittshjälpsavgift till den rättssö-

kande. I tydlighetens intresse har sålunda föreskrivits att om rättshjälpsav

giften fastställs till lägre belopp än det som den rättssökande tidigare inbe

talat skall mellanskillnaden återbetalas till den rättssökande. 

Den föreslagna ordningen innebär som tidigare framhållits bl. a. att er-
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siittning och rättshjiilpsavgift skall hcstiimmas instans fiir instans. Förs cx

cmpelvis i hovriitt talan mot ett interimistiskt heslut av tingsriitt skall hov

riitten faststiilla riittshjiilpsavgift. Är denna avgift liign: iin maximiheloppet 

- kostnaderna i hovriitten understiger delta helopp - föreligger enligt vad 

som nyss sagts en äterbetalningsskyldighet för biträdet eller. mer sällan. 

statsverket genlemol den riittssökande. Om i'tlerhetalning bör komma till 

stånd iir emellertid beroende också av andra faktorer. En vanlig situation 

torde vara att iirendets fortsatta handliiggning ger upphov till ytterligare bi

triideskoslnader. En avriikning med hiträdet och faststiillande av riitts

hjiilpsavgift blir dti. f111yo aktuell. Eftcr det att riittshjiilpsavgift faststiillts i 

en instans kan i niista instans också uppkomma kostnader för rättshjälpcn 

som intc avser crsiittning till biträde. exempelvis utredningskostnad. Dct 

framstår som mindre lämpligt att den riittssökande f1terfär medel som han 

vid ett senare tillfälle pfi nytt skall betala i riittshjiilpsavgift. Å andra sidan 

kan den rättsliga angeHigenheten fortsätta efter den första avriikningen 

men med ett annat hiträde åt den riittssökande. I det fallet hör givetvis den 

rättssökande i förekommande fall av bitriidet ff1 tillbaka vad han erlagt för 

mycket. 

I syfte att ge utrymme för rimliga bedömningar i var:je särskilt fall har i 

paragrafens andra mening föreskrivits att med återbetalning får anslå. om 

det finns anledning antaga att högre avgift kommer att fastställas på grund 

av ytterligare kostnader för rättshjälpen. 

Genom lämpligt utformad blankettext bör den rättssökande i samband 

med avriikning informeras om att ny rättshjälpsavgift kan komma att be

stämmas om den rättsliga angelägenheten inte är avslutad och att detta kan 

föranleda ytterligare betalningsskyldighet för honom. Med hänsyn till att 

det inte alltid med säkerhet kan siigas om en rättshjälpsavgift bestäms slut
ligt har termen slutlig rättshjiilpsavgift undvikits. 

29 * 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tidpunkt för hestämmande av 

rättshjiilpsavgift och avräkning. Första och andra styckena avser fall då. 

den rättsliga angelägenheten handläggs av allmän domstol och därmed 

jämställd myndighet. I tredje stycket finns en regel om när rättshjälps

nämnd skall vidta motsvarande åtgärder. 

Fastställande av rättshjälpsavgift enligt 29 § första och andra styckena 

innebär i normala fall - beroende på om handläggningen av den rättsliga 

angelägenheten fortsätter eller ej. exempelvis i annan instans eller utum

processuellt - antingen en partiell fastställelse av vad den rättssökande få.r 

betala för rättshjälpen eller en slutlig sådan fastställelse. Det vanligaste fal

let då domstol har att bestämma rättshjälpsavgift och göra avräkning torde 

bli då domstolen skiljer angelägenheten i från sig och därmed ocksi'l för sin 

del avslutar handläggningen av rättshjälpsärendet. l vissa situationer finns 

behov av att dessförinnan kunna fastställa rättshjälpsavgift och göra 
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avriikning. Ltt si1dant fall iir dä hitriidet slutar att ta befattning med riHts

hiiilpsän:ndd. t. ex. vid entledigande av hitr~idet. Ett annat fall kan vara 

d:'1 riittshjiilpcn upphör. När hiträdets ersättning bestäms måste den rätts

hjiilpsavgift som skall avräknas mot ersättningen fastställas. Bestämmelsen 

i första stycket avser sädana situationer. 1 andra stycket regleras fall dä bi

triide ej finns eller bitriidet ej begär ersättning. 

Även niir uppgiften att fastställa rättshjälpsavgift m:h göra avräkning an

kommer på rätlshjiilpsnämnden kan enligt tredje stycket på motsvarande 

sätt olika tidpunkter för detta komma i fråga. 

U ppstär under iirendets gäng och utan att biträdet avslutat sitt uppdrag 

eller rättshjälpen upphört behov för biträde att genast få ersättning av all

miinna medel - exempelvis i äktenskapsmål i direkt anslutning till att 

tingsriitt meddelat beslut om betänketid - bör detta liksom f. n. lösas ge

nom att biträdet för förskott på sin ersättning. 

När myndigheten fastställer riittshjiHpsavgift har den att utgå från maxi

mibeloppet. Detta bör gälla även om rättshjälpsavgiften i samma angelä

genhet fastställs flera gtmger till följd av handläggning av angelägenheten i 

flera instanser. Som regel har maximibeloppet konsumerats av kostnader

na i första instans. Det kan emclle11id tänkas att kostnaderna i den första 

instansen inte har uppgått till maximibeloppet och att avgiften enligt 29 * 
första stycket bcstiimts till kostnaderna. Nästa gång rättshjälpsavgiften 

fastställs. vilket sker i den högre instansen. skall. som framgått av special

motiveringen till 27 *· maximibeloppet alltjämt vara utgångspunkten för 

faststiillelse av riittshjiilpsavgift enligt 29 *· 
Det förhållandet att beslut om rättshjälpskostnad överklagas utgör inget 

hinder mot att företa åtgärder enligt 29 *· 
JO * 

Den föreslagna lydelsen av paragrafen motsvarar i sak nuvarande 29 *· 

J I * 
Enligt första stycket tilllimpas reglerna om fördelning av rättegångskost-

nader i fråga om rättshjälpskostnader i mål eller ärende vid allmiin domstol 

och diirmcd likstiillda myndigheter. Som en följd av de ändrade reglerna i 

JJ * om fördelning mellan statsverket och den riittssökande av den ersätt

ning som tappande motpart har att erliigga har den nuvarande föreskriften i 

andra meningen i stycket all ersättningen skall utges till statsvcrket fäll 

jiimkas. 

Innehållet i andra-(jiirde styckena har kommenterats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 11.8.3). 

Femte stycket överensstiimmer med nuvarande tJärde stycket frånsett 

en justering som motsvarar den som gjorts i först::i stycket andra mening

en. 
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32 ~ 

I paragrafen har enuast gjorts iindring av samma art snm i 31 ~ sista styc

ket. 

33 ~ 

I första stycket siigs all statsverket övertar Jen riillssiikandes fordran pli 

ersiittning för riittshjiilpskostnauer. om crsiittning.:n till den .. ; dL"ll illlll

svarar den riitts .... ökandes r;illshj;ilpsavgift uppg;'ir till hiig.'il fem pn>l"Clll av 

hashcloppet för oktober äret innan riillshjiilp hegiirs. Den riittssiikande ;ir i 

sådant foll beriittigad att av statsverket äterf'ä ett hclopp motsvarande er

lagd riittshjiilpsavgift. Av praktiska skiil lorde det inte vara mi.ijligl att krii

va alltför omfattande undersökningar av om avgiften blivit erlagd. En upp

gift om att avgiften erlagts hör. om den ej framstiir som osannolik. som n:

gel godtas. 

Andra stycke! upplar en fiireskrifl for del fall all den dd av ersiirtningcn 

som motsvarar den riittssökandö riittshjiilpsavgift iiverstiger fem procent 

av basbeloppet. I det fallt:t skall den ersiillningsskyldigc utge s<i stor dd 

som motsvarar riittshjiilpsavgirten till den riittssökande och [1terstoden till 

statsvcrket. Den riittssökandc har att sjiilv driva in di:n summa sum till

kommer honom. Av 9 a *följer emdlertid att den som söker verbtiillighet 

av myndighetens avgörande i denna del iir befriad frän hl. a. utsökningsav

gift. 

Betriiffande första och andra styckena kan i övrigt hiinvisas till den all

mlinna motiveringcn wvsnill 11.~.2). 

Tredje stycket innehällt:r en regel för den ~ituationcn att jiimkad ersiitt

ningsskyldighet ålagts motpart. 

Fjiirde stycket motsvarar nuvarande andra stycket med vissa Lindringar 

som föranletts av tidigare ändringar i lagen rörande exekutiunsavgiftcr. 

Den niirmare innebiirden av n:glerna i 33 ~kan t1sk;'idliggiiras a' fi>ljande 

exempel hiimtade frän utredningens hetänkande. förutsiittningen lir att A 

har haft <1llmän riittshjiilp i mål mol 8 och vunnit rnidct helt. Giillande bas

belopp antas vara 11 800 kr. 

I. Riittshjiilpsavgiftcn uppgick till 450 kr. Rättshjiilpskostnaderna urp

gick till I 200 kr. 

H skall till statsverket utge ersättning för rättshjiilpskostnadcrna mL•d 

I 200 kr. 

A skall av statsverket erhålla den del av ersiittningen som motsvarar 

rättshjiilpsavgiften eller 450 kr. 

2. Rättshjälpsavgiften uppgick till 600 kr. Rättshjälpskostnaderna upp

gick till 2 500 kr. 

8 skall utge ersiittning för riittshjälpskostnaderna med 2 500 kr. 

Av detta hclopp skall 600 kr. eller den del av ersättningen som motsva

rar rättshjälpsavgiften utges till A och återstoden I 900 kr. till stats verket. 

I följande exempel har A:s yrkande i mål mot B bifallits endast till en del 
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och r:itten har beslutat att B:s ersiittningsskyldighct för riittshj:ilpskostna

derna skall jiimkas till h:ilften. 
3. Riittshjiilpsavgil'tcn uppgick till 700 kr. Riittshjiilpskostnanderna upp

gick till I 500 kr. 

R skall I ill statsverkct utge ersiittning för hiilften av riittshjiilpskostnader

na eller 750 kr. 

A skall av statsverkct ahiilla den del av ersättningen som motsvarar 

hiilften av riittshjiilpsavgiften eller 350 kr. 

4. Riittshjiilpsavgiften uppgick till I 200 kr. Rättshjälpskostnaderna upp

gick till 8 000 kr. 

R skall utge ersf1ttning för hiilftcn av riittshjiilpskostnaderna eller 4 000 

kr. 

Av detta hel opp skall oOO kr. eller den del av ersättningen som motsva

rar hiilften av rättshjiilpsavgiften utges till A och återstoden 3 400 kr. till 
stats verket. 

_14 * 
I paragrafens första-tredje stycken har i sak oförändrade tagits upp be

stiimmelserna om förutsättningarna för och verkningarna av upphörande 

av a'lmiin riHtshjiilp. Till paragrafen har lagts ett fjiirdc stycke som reglerar 

hcslutsfunktionerna niir fråga om upphörande av allmän rättshjälp upp

kommer. 
I samband med att domstolsverket anför besvär enligt 49 a § över beslut 

om rättshjälp med yrkande om undanröjande av beslutet kan det visa sig 

att grund för beslut om upphörande eventuellt också föreligger. Som ex
empel kan nämnas att talan förs mot beslut om allmän rättshjälp åt närings

idkare på den grund att förutsättningarna enligt 8 § 3 inte föreligger och det 

i samband därmed framkommer att den rättssökandes ekonomiska förhål

landen ändrats i sådan mån att han inte längre är berättigad till allmän 

rättshjälp. Bcsvärsnämnden skall då jämlikt en särskild föreskrift i paragra

fens fjärde stycke fä meddela beslut om upphörande av den allmänna rätts

hj~ilpen med stöd av 34 §. 

I syfte att nå parallcllitet mellan 34 och 49 a *§ har tredje stycket i 34 § 

jämkats genom införandet av en bestämmelse av innebörd att om särskilda 

skäl föreligger får förordnas att kostnaderna helt eller delvis skall betalas 

av statsverket. Därmed åsyftas ingen ändring av vad som gäller f. n., näm
ligen att den rättssökandes kostnadsansvar när rättshjälp upphör pä grund 

av forhflllande som anges i 34 ~ första ~tycket l eller 4 ej skall överstiga 

maximibeloppet om ej annat följer av nuvarande 29 *· Har sålunda den 
rättssökande inte erlagt rättshjälpsavgiften enligt 27 eller 28 * skall hans 

ansvar inte överstiga maximibeloppet om rättshjälpen förordnas upphöra. 

35 och 36 *§ 

Paragraferna har behållits oförändrade. 
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37 § 

Paragrafen har undergått viss jämkning med hänsyn till den nya 9 a §. 

38 § 

Paragrafen har hchållits oförändrad. 

39 § 

I paragrafen har företagits en ändring av samma art som i 34 § tredje 

stycket. 

40 § 

Ändringen är av formell natur. 

41 § 

I paragrafen har gjorts en begränsad ändring i fråga om rättshjälp i utlän

ningsärenden. I likhet med vad som gäller i förpassningsärenden skall of

fentligt biträde kunna förordnas redan under polisutredningen. när fråga 

har uppkommit om utvisning. Det är även i dessa fall viktigt både för den 

enskilde och från utredningssynpunkt. att ett sakkunnigt biträde står till 

förfogande från början. 

I övrigt överensstämmer paragrafen i sak med lydelsen fr. o. m. den I ju

li 1978. Hithörande frågor har behandlats i avsnittet 11.9.1 i den allmänna 

motiveringen. 

42 § 

Paragrafen är i sak oförändrad i förhållande till dess lydelse fr. o. m. den 

I juli 1978. 

43 § 

Paragrafen, som upptar bestämmelser om heslutsfunktionerna vid för

ordnande av offentligt biträde. har berörts i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 11.9.2). 

44 § 

Första stycket har lämnats oförändrat. 

I andra stycket har gjorts ändring som föranletts av än.dring i 21 §. 

I tredje stycket har tagits in en bestämmelse om beslutsbefogenheterna 

vid beslut om entledigande, byte och substitution av offentligt biträde samt 

om ersättning till offentligt biträde. Beslutande myndighet är i dessa fall 

den handläggande myndighet som enligt 43 § äger förordna om offentligt 

biträde. Föreskriften om att ersättning till offentligt biträde utgår av all

männa medel har behållits och återfinns i fjärde stycket i paragrafen. Den 

enskilde kan inte i något fall åläggas att återgälda kostnad för biträdet. 
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45 ~ 

I fiirsta stycket har ej gjorts någon ändring i sak. 

Andra sty.:ket har iindrats till överensstämmelse med vad som i övrigt 

har fiireskrivits i fraga om beslutsfunktioner. niir det gäller offentligt biträ

de. 

-+<> ~ 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som avses med rådgivning. 

rnir anges att rådgivning fär lämnas under högst en timme. Rådgivningens 

liingd har närmare berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt 11.4). 

47 * 
Paragrafem första stycke upptar liksom f. n. bestiimmelser om rädgiv-

ningsavgift. Bestiimmelserna har kommenterats i avsnittet 11.4 i den all

miinna motiveringen. 

Enligt andra stycket får den rättssökande f. n. räkna sig erlagd rådgiv

ningsavgift tillgodo s{1som betalning på kostnadsbidrag. Motsvarande bör 

giilla iiven fortsiittningsvis. Överstiger rädgivningsavgiften rättshjälpsav

gitien bör den rättssökande kunna återfå mellanskillnaden i samma ut

striickning som gäller vid ursprunglig allmän rättshjälp. Andra stycket har 

justerats i enlighet hiirmed. 

48 ~ 

Paragrafens första stycke har undergått en mindre jiimkning föranledd 

av rällshjiilpsniimndernas föriindrade ställning i rättshjälpssystemet. I öv
rigt iir paragrafen oförlindrad. 

49 ~ 

Paragrafen upptar bestämmelser om fullföljd av talan. 

Betriiffande beslut av allmiin domstol och därmed enligt 5 b *jämställd 

myndighet föreskrivs i första stycket att talan får föras i enlighet med de 

regler som allmänt gäller för fullföljd mot myndighetens beslut. I den mån 

talan inte kan ske mot avgörande i huvudsaken. såsom exempelvis vid ar

betsdomstolen, innebär detta att talan är utesluten även i rättshjälpsfrägan. 

I visst fall är talan mot beslut i fråga om rättshjälp utesluten på grund av 

särskild författningsbestämmelse (se 49 kap. 7 § rättegångsbalken). Full

följdsbegränsningarna inskränker även domstolsverkets talerätt enligt 

49 a §. 

I andra stycket har föreskrivits att talan mot beslut enligt rättshjälpsla

gcn som meddelats av rättshjälpsnämnd eller annan förvaltningsmyndighet 

som ej omfattas av första stycket förs hos besvärsnämnden genom besvär. 

Förvaltningsmyndigheter som omfattas av första stycket är arrende

nämnd. hyresnämnd, överexekutor och statens va-nämnd. I andra stycket 

har också föreskrivits att departcmentschcfs m. fl. beslut överklagas till 
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hesvärsniimndcn. 

Enligt tredje stycket gäller att talan inte i nagot fall för fiira~ mol he

svärsnämndcns beslut enligt rättshjlilpslagen. 

Någon besvärsriitt mot advokats eller bitriidande jurists beslut i frr1ga 

om beviljande av allmiin rättshjälp eller om fastställelse av maximibelopp 

har inte införts. I det förra fallet torde nt1gol praktiskt behov inte föreligga 

av besvärsmöjlighet. I det senare fallet blir hehovet av att iindra ett maxi

mibelopp tillgodosell genom myndighet~ riill att jämka enligt 15 §. 

49 a § 

I första stycket i denna nya paragraf har tagits in en föreskrift som ger 

domstolsverket talerätt mot samtliga beslut i rättshjälpsfrågor, under för

utsättning att beslutet är överklagbart enligt 49 §. Regeln har kommente

rats närmare i den allmänna motiveringen (avsnitt 11.10.2). 

I andra stycket har meddelats bestämmelser rörande verkningarna av att 

beslut om allmän rättshjälp eller beslut om rättshjälp genom offentligt bi

träde undanröjs efter överklagande. I sådant fall skall den som haft rätts

hjälpen som regel själv bära kostnaderna för denna. Föreligger särskilda 

skäl får dock förordnas att kostnaderna eller del därav skall betalas av 

statsverket. I vissa fall kan nämligen billigheten kräva att den rättssökan

des ansvar för kostnader begränsas. Har frågan om beviljande av rättshjälp 

varit tveksam bör staten i allmänhet stå för de kostnader som uppkommer i 

anledning av rättshjälpsförordnande. 

Av 34 § sista stycket framgår att fråga om upphörande av allmän riitts

hjälp kan tas upp i samband med besvärstalan. 

50 § 

Som en följd av att en vidgad krets myndigheter får befogenheter enligt 

rättshjälpslagcn har bestämmelsen i paragrafen gjorts tillämplig på allmän 

domstol i den mening som avses i 5 b §. Skälet till att de ifrågavarande 

myndigheterna inte har ansetts böra få befogenhet att besluta om rättshjälp 

i ärenden som avser myndigheternas förvaltande verksamhet är att den 

rättssökande i dessa ärenden kan stå i ett sådant motsatsförhållande till 

myndigheten att det framstår som olämpligt att myndigheten avgör rätts

hjälpsfrågor. Som exempel kan nämnas fallet att den rättssökande vill ha 

allmän rättshjälp i ett disciplinärende där myndigheten har befogenhet att 

ålägga honom disciplinpåföljd. 

51 § 

Paragrafen har lämnats oförändrad. 

Övergångsbestämmelserna 

Ändringarna i rättshjälpslagen avses träda i kraft den I juli 1979. 

Har allmän rättshjälp beviljats före ikraftträdandet bör vissa äldre be-
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stämmelser av håde formell och materiell natur alltjämt glilla. De formella 

reglerna bör dol'.k endast gälla övergångsvis. Vilka reglerna är har särskilt 

angivits i övergångsbestämmelserna. 
De ändrade reglerna om ersättningsskyldighet och om fördelning av er

sättning som motpart eller annan förpliktats återbetala föranleder en sär

skild överg!'mgshestämmelse. F. n. skall motpart eller annan som är ersätt

ningsskyldig för rättegångskostnader enligt rättegångsbalken eller annan 
lag åläggas att utge ersättning till statsverket utan avräkning av partens 

kostnadsbidrag. Det ankommer på rättshjälpsnämnden att verkställa er

slittningsbeslutcn. Detta sker genom att rättshjälpsnämnden begär verk

sllillighet hos kronofogdemyndigheten. Misslyckas indrivningsförsök finns 

det vissa möjligheter att med stöd av avskrivningskungörelsen ( 196.'i: 921) 

avskriva statsverkets fordran. I den del ersättningen avser rättshjälpstaga

rens kostnadsbidrag kan emellertid någon avskrivning inte äga rum. vilket 

leder till att ärendet även fortsättningsvis måste bevakas. En sådan ord

ning medför administrativa problem. Detta kan undvikas om statsverkets 

rätt att enligt nämnda paragraf uppbära ersättning som tillkommer den 

rättssökande övergår på denne. om ersättningen vid försök till indrivning 

inte kunnat uttas inom ett år från beslutet om ersättningsskyldighet. En 

övergängsbestämmelse av detta innehäll har införts. 

13.2 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

21 kap. 11 § 

Som jag närmare utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt 11.6.4) 

och i specialmotiveringen till 9 § rättshjälpslagen föresläs att det utanför 

rättshjälpssystemt:t införs viss rätt till ersättning för inställelse i samband 

med läkarundersökning enligt 21 kap. 10 § föräldrabalken för den som har 

hand om barnet. En bestlimmelse därom har tagits in i förevarande para
graf. 

13.3 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

17 kap. 

14 § 

De föreslagna ändringarna i rättshjälpslagen medför att allmän domstol 

får ökad behörighet att meddela beslut i fråga om allmän rättshjälp. Med 

anledning därav har andra stycket ändrats. Detta stycke har dessutom änd
rats redaktionellt. 
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30 kap. 

12 § 

221 

1 paragrafen. som gäller rlittegång ·i brottmål, har ändringar gjorts som 

motsvarar dem som för tvistemålens del vidtagits i 17 kap. 14 § rättegängs
halken. 

31 kap. 

1 § 

Första stycket har ändrats till följd av den ändrade terminologin i rätts

hjälpslagen. 
Andra stycket är oförändrat. 

I tredje stycket har på grund av synpunkter som hl. a. framkommit under 

remissbehandlingen vidtagits en saklig ändring. F. n. gäller enligt första 

stycket att den tilltalades återbetalningsskyldighet till statsverket för vissa 

kostnader m. m. är begränsad till maximibeloppet för hans kostnadsbidrag 

vid allmän rättshjälp. I tredje stycket anges att om det belopp den tilltalade 

skulle ha att ersätta understiger visst av regeringen fastställt belopp. kost
naden skall stanna på statsverket. F. n. är grundbeloppet för kostnadsbi

drag 90 kr. Det av regeringen med stöd av tredje stycket fastställda belop
pet var ursprungligen 50 kr. men uppgår numera efter höjningar till 100 kr. 

Om den nuvarande ordningen behålls. kan det antas att beloppen även i 

fortsättningen kommer att ligga nära varandra. Enligt min mening innebär 

det en enklare och mer rationell ordning att i båda styckena anknyta till 
rättshjälpsavgiften. I tredje stycket har därför föreskrivits att om det be

lopp som den tilltalade skulle ha att ersätta statsverket understiger grund

bcloppet för rättshjälpsavgiften. som alltså enligt förslaget utgör en pro
cent av basbeloppet för oktober året innan rättshjälp begärs. skall kostna
den stanna på statsverket. Bestämmelsen får genom hänvisning återverk

ningar på innehållet i 38 § rättshjälpslagcn. 

Den nu föreslagna ändringen medför att den förordning varigenom det 

återbctalningsfria beloppet bestämts kan upphävas. 

33 kap. 

5 § 

I paragrafen har vidtagits en formell ändring föranledd av de ändrade be

slutsfunktioncrna i rättshjälpssystcmet. 

49 kap. 

4 § 

De utökade beslutsbefogenheter enligt rättshjälpslagen som förslaget 
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medför för de allmännu domstolarna har föranlett iindringar i denna para

graf. Genom hänvisningar återverl;.ar ändringarna i paragrafen på innehål

let i 54 kap. 3 rn:h 8 **· 
7 § 

Genom en ändring i paragrafen har öppnats möjlighet för det allmänna 

att föra talan mot bifallande beslut om allmiin rättshjälp. Lil;.st>m f. n. skall 

bifallande beslut om r~ittshjälp åt misstänl;.t i brottmäl ej kunna överklagas. 

52 kap. I *· 54 kap. 8 *och 56 kap. I * 
Ändringarna är en följd av den ändrade utformningen av 49 kap. 4 §. 

Av 54 kap. 8 ~ följer att det i forts~ittningen blir möjligt att till högsta 

domstolen fullfölja fråga om allmän rättshjälp som väckts i tingsrätt. 

13.4 Förslaget till lag om ändring i fönaltningsprocesslagen (1971: 291) 

33 * 
I paragrafen har i tydlighetens intresse tagits in en erinran om domstols

verkets talcrätt i rättshjälpsfrägor. 

34 * 
I första stycket har gjorts en ändring som motsvarar iindringen i 49 kap. 

4 §första stycket 8 riittcgångsbalkcn. 

13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1977: 729) om patentbesYärsrätten 

17 § 

Ändringen är av samma natur som ändringen i 34 * förvaltningsprocess

lagen ( 1971: 291 ). I paragrafen har dessutom tagits in en erinran om dom

stols verkets talerätt. 

13.6 J<'örslagen till ändringar i lagen (1973: 188 lom arrendenämnder och hy

resnämnder, lagen (1976: 839) om statens Ya-nämnd och utsökningslagen 

(1877: 31 s. l) 

Ändringarna iir av samma karaktär som iindringen i 34 * förvaltnings

processlagen ( 1971 : 291). 

13.7 Förslagen till ändringar i lagen 0966:293) om beredande av sluten psy

kiatrisk vård i vissa fall och lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda. 

23 resp. 45 ~ 

Ändringarna har föranletts av att psykiatriska nämnden inte skall vara 
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slutinstans såvitt giiller beslut i fräga om offentligt biträde (se 49 * andra 

stycket rättshjälpslagcn l. 

34 resp. 22 ~ 

Genom tillägg ·till dessa paragrafer har ordförandena i de olika nämnder

na fatt befogenhet att ensamma besluta i frågor som rör rättshjälp genom 

offentligt biträde. 

14 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

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

2. lag om ändring i föräldrahalken 

3. lag om ändring i rättegtmgsbalken 

4. lag om ändring i förvallningsprocesslagen (]971: 291) 

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

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

nämnder 

7. Jag om ändring i lagen ( 1976: 839) om statens va-nämnd 

8. Jag om ändring i utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) 

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

kiatrisk värd i vissa fall 

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

psykiskt utvecklingsstörda. 

15 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Utredningens lagförslag 

1 Förslag till ny 
Rättshjälpslag 

Härigenom föreskrives följande 

Inledande bestämmelser 

1* 

225 

Bilaga I 

Rättshjälp enligt denna lag kan erhållas i egen rättslig angelägenhet, om 
det föreligger behov av sådant bistånd som avses i lagen. 

Rättshjälpsformerna är rådgivning, förlängd rådgivning, allmän räflshjälp. 
rättshjälp år misstänkt i bronmål och räflshjä/p. i ärenden om administraril•a 
frihersberövanden och vissa utlänningsärenden m. m. 

För rådgivning, förlängd rådgivning och allmän rättshjälp utgår avgift 
enligt vad som sägs nedan. 

Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller, 
efter särskilt förordnande, av annan. 

Den som lämnar eller förordnats att lämna annan rättshjälp enligt denna 
lag än rådgivning eller förlängd rådgivning benämnes offentligt biträde. 

Vad i lagen sägs om advokat äger motsvarande tillämpning på biträdande 
jurist på advokatbyrå. 

Rättshjälp kan beviljas av advokat (5, 16 och 18 **), rätthjälpsnämnd (17 *· 
21 * första stycket sista meningen och 47 *), allmän domstol (21 * första 
stycket första meningen och 44 *> och departementschef eller tjänsteman 
som departementschefen bestämmer (47 ~). 

4 ~ 

Med allmän domstol avses i lagen även arbetsdomstolen, bostadsdomstolen, 
krigsrätt samt statens va-nämnd. 

15 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Rådgivnini= och förlängd rådgivning 

5 ~ 

226 

Kan den rättssökandes behov av rättshjälp tillgodoses genom kortare råd
givning eller därmed jämförlig åtgärd, lämnas rättshjälpen genom rådgiv
ning. Rådgivning får lämnas under en halvtimme. 

Befinnes den rättsliga angelägenheten vara av sådan beskaffenhet att hand
ling behöver upprättas eller annan åtgärd vidtagas eller krävs av annan an
ledning längre tid än en halvtimme men bedömes en timme vara tillräckligt 
för att klara av angelägenheten, lämnas rättshjälpen som förlängd rådgivning. 

Om rådgivning och förlängd rådgivning beslutar advokat. 

Rådgivning och förlängd rådgivning får ej lämnas för upprättande av själv
deklaration. Regeringen kan förordna att rådgivning och förlängd rådgivning 
ej heller får lämnas i fråga om vissa andra slag av ärenden som är talrikt 
förekommande och normalt är av enkel beskaffenhet (massärenden). 

Rådgivning meddelas mot en avgift som motsvarar en procent av det bas
belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, som gällde för oktober 
året innan rättshjälp begäres. Avgiften jämnas till närmast lägre tiotal kronor. 

För förlängd rådgivning utgår dubbel rådgivningsavgift. 
Avgiften får nedsättas eller efterges, om särskilda skäl föreligger. För 

vad som nedsatts eller eftergivits utgår ersättning av allmänna medel till 
den advokat som lämnat rådgivning. Beslut om nedsättning eller eftergift 
meddelas av denne. 

Allmän rättshjälp 

Tillämpningsområdet 

Allmän rättshjälp får lämnas endast fysisk person och dödsbo. 

Fysisk person kan få allmän rättshjälp, om hans beräknade årsinkomst ej 
överstiger ett gränsbelopp som motsvarar åtta gånger det basbelopp som 
anges i 7 §. 

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll, 
minskas den beräknade årsinkomsten med ett belopp ~otsvarande ett halvt 
basbelopp för var och en till vilkens underhåll han sålunda bidrager. 

Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för
mögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt ned
satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den 
beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller 
fråndragcs. 
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10 ~ 

Dödsbo kan få allmän rällshjälp, om boet behöver sådant bistånd och det 
med hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden 
är skäligt. 

Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår rättshjälpen till dödsboet. 

11 ~ 

Allmän rättshjälp får ej lämnas för upprättande av självdeklaration. I fråga 
om massärenden kan regeringen förordna om inskränkningar i rätten till 

allmän rättshjälp. 

12 ~· 

Allmän rättshjälp får lämnas endast den som har befogat intresse av att 
få sin sak prövad. Rättshjälp får ej lämnas i fråga om anspråk som överlåtits 
till den rättssökande, om överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att 
ge möjlighet till rättshjalp eller vinna fördel vid prövningen av begäran 
om rällshjälp. 

I fråga om rätten till allmän rättshjälp gäller i övrigt att sådan rättshjälp 
får lämnas · 

1. i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom 
riket, bara om den rättssökande är bosall här och särskilda skäl för rättshjälp 
föreligger. 

2. den som är bosall utom riket. bara om han är svensk medborgare 
eller om särskilda skäl föreligger för rällshjälp, 

3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksam
het, bara om särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verk
samhetens art och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga 
förhållanden eller omständigheterna i övrigt. 

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med
borgare i viss främmande stat i fråga om allmän rällshjälp skall vara likställd 
med svensk medborgare . 

. Förmåner l'id allmän rättshjälp 

13* 

Vid allmän rlittshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägenhet 
som rättshjälpen avser. 

Som kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 
1. offentligt biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rätts

sökandes rätt. 
2. bevisning vid allmän domstol samt nödvändig utredning i angelägen

het, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas 
av skiljemän, 

3. bevisning eller annan nödvändig utredning i angelägenhet, som skall 
prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet, om utredningen 

ej kan erhållas genom domstolen eller myndigheten, 
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4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och 
för vårdare eller annan. som måste anlitas i samband med inställelse inför 
allmän domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts. eller 
i samband med inställelse för blodundersökning eller annan undersökning 
rörande ärftliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken 
eller läkarundersökning enligt 21 kap. JO~ samma balk, 

5. vad av allmänna medel utgått för översättning eller enligt 4 eller 5 * 
lagen ( 1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning om faderskap 
eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 ~ första stycket nämnda lag 
för bevisning som rätten självmant föranstaltat om, 

6. medling enligt 42 kap. 17 * rättegångsbalken, 
7. skiftesman som förordnats att verkställa bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller boskillnad, om rättshjälpsnämnden meddelat så
dant förordnande som anges i 20 § andra stycket. 

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rätts
sökandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rörande 
ärftliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken. 

14 ~ 

Den som beviljats allmän rättshjälp är i ärendet befriad från sådan avgift 
enligt expeditionskungörelsen (1964:618) som utgår för expedition enligt 
avdelningarna I och Il i den vid kungörelsen som bilaga fogade avgiftslistan. 
Avgiftsfrihet gäller dock ej i fråga om sådan expedition som utfärdas endast 
på särskild begäran, om icke expeditionen begäres innan avgörandet i hu
vudsaken vunnit laga kraft. 

Den som beviljats allmän rättshjälp är vidare befriad från avgift som 
utgår enligt cxek utionsavgiftskungörelsen ( 1971: I 027). 

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol skall 
såvitt de belastar den som beviljats rättshjälp utgå av allmänna medel. 

15 ~ 

Skall den rättssökande ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad, sking
ringsförbud eller annan handräckning enligt rättegångsbalken eller utsök
ningslagen (1877:31 s. I), får rättshjälpsnämnden utfärda ansvarsförbindelse 
på statens vägnar. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet 
enligt 41 eller 42 * utsökningslagen, om rättshjälp beviljats i verkställig
hetsärende. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten, anses utgiften såsom 
kostnad för rättshjälpen. 

Bel'i(jande av allmän ränshjä/p m. m. 

16 ~ 

Allmän rättshjälp får beviljas av advokat, om den rättsliga angelägenheten 
avser 
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- äktcnskapsskillnad 
- boskillnad 
- underhållsbidrag till make eller barn 
- faderskap till barn 
- vårdnad 
- umgängesrätt 
- omyndighetsförklaring eller dess hävande. 

Vad nu sagts gäller bara om annat ej följer av I 7 § första stycket I, 3, 
4, 6 eller 7, dock äger advokat bevilja allmän rättshjälp i ärenden enligt 
21 kap. föräldrabalken. 

17* 

Frågan om allmän rättshjälp prövas av rättshjälpsnämnden 
I. om den rättssökande är dödsbo, 
2. om den rättssökande är näringsidkare och begäran om rättshjälp avser 

angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksamhet, 
3. om den rättssökande är bosatt utom riket, 
4. om den rättssökande är eller kan antagas bli part, sökande eller klagande 

vid förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet, 
5. om den rättsliga angelägenheten avser bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller boskillnad, 
6. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt be

handlas utom riket, 
7. om den rättsliga angelägenheten kan antagas bli prövad enligt lagen 

(1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, 
8. om den rättsliga angelägenheten avser massärende, 
9. om den rättssökande vill anlita annan än advokat. 
Efter framställning från den rättssökande äger rättshjälpsnämnden pröva 

frågan om allmän rättshjälp även i fall som avses i 16 och 18 ~§. 

18 * 
I andra fall än i 16 och 17 *~ sägs får advokat bevilja allmän rättshjälp 
och arbeta på ärendet högst sex timmar. Har ärendet inte slutförts inom 
denna tid, skall frågan om fortsatt rättshjälp utan dröjsmål hänskjutas till 
rättshjälpsnämnden eller om den rättsliga angelägenheten blir föremål för 
handläggning vid allmän domstol innan advokaten arbetat på ärendet sex 
timmar, till domstolen. 

Är den rättssökandes preliminära rättshjälpsavgift enligt 25 ~ högre än 
vad som motsvarar sex timmars arbete för advokaten, sker prövningen av 
om fortsatt rättshjälp skall utgå, när arbetet pågått så många timmar att 
kostnaderna nått upp till rättshjälpsavgiften. 

Rättshjälpsnämnd eller domstol är ej skyldig att pröva frågan om fortsatt 
rättshjälp förrän advokaten arbetat på ärendet den tid som anges i första 
eller andra stycket. 
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19 * 
Anser sig advokat ej kunna bevilja allmän rättshjälp eller anser han att 
biträde ej behövs skall, om den rättssök:mde begär det. prövningen av rätts
hjälpsfrågan hänskjutas till rättshjälpsnämnden. 

20 ~ 

Beslutar rättshjälpsnämnd att allmän rättshjälp skall utgå, får nämnden på 
sökandens begäran förordna advokat till offentligt biträde, om den rätts
sökande ej kan behörigen tillvarata sin rätt själv eller genom någon som 
i tjänsteställning eller annars lämnar honom bistånd. Om särskilda skäl fö
religger till det, kan annan lämplig person förordnas till offentligt biträde. 
Har den rättssökande själv föreslagit någon som är lämplig. skall denne 
förordnas, om ej hans anlitande skulle medföra avsevärt ökade kostnader 
eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. 

I fall som avses i 17 ~ första stycket 5. får rä1tshjälpsnämnden med be
aktande av makarnas förhållanden. boets beskaffenhet och omständighe
terna i övrigt antingen förordna offentligt biträde eller bestämma att rätts
hjälpen skall omfatta kostnaden för skiftesman enligt 13 § andra stycket 
7. I ansökan om rättshjälp skall den rättssökande ange vilken förmån han 
önskar och skälen till sitt önskemål. I samma ärende får båda dessa förmåner 
utgå bara om särskilda skäl föreligger. 

I fall som avses i 17 * första stycket 7. får offentligt biträde förordnas 
bara om särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga för
hållanden eller sakens beskaffenhet. 

21 ~ 

Uppkommer fråga om allmän rättshjälp sedan den rättsliga angelägenheten 
blivit föremål för handläggning vid allmän domstol och föreligger ej fall 
som avses i 17 § första stycket l-6 eller 8, beviljas rättshjälpen av domstolen. 
Beslut om allmän rättshjälp gäller även när talan fullföljes eller meddelat 
beslut underställes annan domstols prövning eller saken överlämnas till 
annan domstols avgörande. Äger handläggningen rum vid förvaltnings
domstol eller förvaltningsmyndighet. prövas frågan om allmän rättshjälp 
av rättshjä1psnämnden. 

Beslutar allmän domstol att rättslig angelägenhet vari allmän rättshjälp 
beviljats, skall handläggas enligt lagen (l 974:8) om rättegången i tvistemål 
om mindre värden, skall domstolen pröva om rättshjälpen skall omfatta 
kostnaden för offentligt biträde. Vid prövningen skall 20 § tredje stycket 
äga motsvarande tillämpning. Har offentligt biträde tidigare förordnats med 
stöd av 17 § första stycket 7. och 20 § tredje stycket skall vad nu sagts 
inte gälla. 

Beviljas allmän rättshjälp av allmän domstol får domstolen förordna of
fentligt biträde. Därvid äger 20 § första och tredje styckena motsvarande 
tillämpning. När biträde kan förordnas enligt 10 kap. 13 § föräldrabalken, 
förordnas ej offentligt biträde enligt denna lag. 
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A i:r.:ifiN jbr allmän rämhiälp 

2H 

231 

Rättshjälpsavgiflen utgör en procent av det basbelopp som anges i 7 *· jäm
nad till närmast lägre tiotal kronor, om den rättssökandes beräknade års
inkomst ej överstiger ett gränsbelopp som motsvarar tre gånger basbeloppet. 
Avgiften får nedsättas eller efterges, om särskilda skäl föreligger. 

Är inkomsten högre än som anges i första stycket ökar rättshjälpsavgiften 
med 0,5 procent av basbeloppet för varje överstigande tusental kronor 

av inkomsten till och med fem gånger basbeloppet och därefter 
med I procent av basbeloppet för varje överstigande tusental kronor av 

inkomsten till och med sex gånger basbeloppet och därefter 
med 2 procent av basbeloppet for varje överstigande tusental kronor av 

inkomsten till och med sju gånger basbeloppet och därefter 
med 4 procent av basbeloppet för varje överstigande tusental kronor av 

inkomsten till och med åtta gånger basbeloppet. 
Vid tillämpning av andra stycket skall de belopp som motsvarar visst 

antal basbelopp jämnas till närmast lägre tusental kronor och avgiften i 
samtliga fall jämnas till närmast lägre tiotal kronor. 

Rättshjälpsavgiften får inte i något fall överstiga kostnaderna i den rättsliga 
angelägenhet som rättshjälpen avser. 

23 ~ 

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll, skall 
den beräknade årsinkomsten minskas med ett belopp motsvarande ett halvt 
basbelopp för var och en till vilkens underhåll han bidrager. 

Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för
mögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt nedsatt 
på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den be
räknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller 
fråndrages. 

24 ~ 

Rättshjälpsavgiflen för dödsbo utgör ett med hänsyn till boets behållning 
och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp. 

25 ~ 

Preliminär rättshjälpsavgift fastställes i samband med att rättshjälpen be
viljas. Lämnas allmän rättshjälp efter rådgivning eller förlängd rådgivning 
i samma rättsliga angelägenhet, skall den rättssökande vid betalning av 
rättshjälpsavgiften tillgodoräknas ett belopp som motsvarar erlagd rådgiv
ningsavgift. Avser beslut om allmän rättshjälp rättslig angelägenhet som 
har nära samband med angelägenhet för vilken allmän rättshjälp tidigare 
beviljats, får beslutas att rättshjälpsavgift som erlagts i det tidigare rätts
hjälpsärendet skall avse även det nya ärendet. 
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26 * 
Rättshjälpsavgift som fastställes i samband med att allmän rättshjälp beviljas 
inbetalas till det offentliga biträdet. 

Har allmän rättshjälp beviljats utan att offentligt biträde förordnats, in
betalas avgiften till stats verket. 

Myndighets beslut om skyldighet att erlägga rättshjälpsavgift får verk
ställas enligt vad som är föreskrivet om domstols dom. 

Byte av biträde m. m. 

27 * 
Offentligt biträde får sätta advokat i sitt ställe (substitution). I övrigt får 
substitution äga rum bara efter särskilt tillstånd. 

Byte av offentligt biträde får ske bara efter särskilt tillstånd. Sådant tillstånd 
får lämnas om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den 
rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. Entledigande i annat 
fall av offentligt biträde får ske om skäl föreligger till det. 

Beslut i fråga om tillstånd till substitution av biträde eller i fråga om 
tillstånd till byte av biträde eller entledigande av biträde i annat fall, meddelas 
av rättshjälpsnämnden. Handlägges den rättsliga angelägenheten vid allmän 
domstol, förvaltningsdomstol, arrendenämnd, hyresnämnd eller överexeku
tor, får domstolen eller myndigheten besluta om sådan åtgärd. 

Beslut om utredning 

28 * 
Offentligt biträde får besluta om utredning genom intyg och om annan 
mindre omfattande utredning. Om allmän rättshjälp beviljats utan att of
f~ntligt biträde förordnats, får rättshjälpsnämnden besluta om motsvarande 
utredning. Har i ärende om bodelning offentligt biträde ej förordnats, men 
finns skiftesman för vilken gäller förordnande enligt 20 * andra stycket, 
beslutar denne om sådan utredning som nu sagts. 

Bedömer biträdet eller skiftesmannen att mera omfattande utredning 
krävs, skall frågan härom prövas av rättshjälpsnämnden. Handlägges den 
rättsliga angelägenheten vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, arren
denämnd, hyresnämnd eller överexekutor beslutar domstolen eller myn
digheten om sådan utredning. 

Ersäflningsreg/er 

29 ~ 

Offentligt biträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och 
utlägg som uppdraget krävt. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi
gande, domstolsverket fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande 
av ersättning i vissa fall. Ersättning till advokat får avse även kostnad som 
uppkommit före ansökan om allmän rättshjäl!J. o'm ansökan gjons utan 
oskäligt dröjsmål. 
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Har det offentliga biträdet genom vårdslöshet eller försummelse föranlett 
kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid ersättningens bestämmande. 
Om biträdet uppenbart missbrukat sin behörighet att bevilja allmän rätts
hjälp, eller det eljest föreligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas. 

Offentligt biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av den 
rättssökande eller motpart utöver vad som följer av första stycket. Har så 
skett är förbehållet utan verkan och skall biträdet återbetala vad han uppburit 
för mycket. 

30 § 

När ersättning första gången i ärendet fastställes till offentligt biträde skall 
det belopp som den rättssökande är skyldig att utge som rättshjälpsavgift 
till biträdet avräknas. Understiger ersättningen rättshjälpsavgiften, skall bi
trädet, om ytterligare kostnader uppkommit i rättshjälpsärendet till stats
verket inbetala återstoden av rättshjälpsavgiften. Överstiger rättshjälpsav
giften biträdesersättningen och övriga kostnader i rättshjälpsärendet, skall 
mellanskillnaden återbetalas till den rättssökande. 

31 § 

Vad i 29 § sägs äger motsvarande tillämpning i fråga om ersättning till 
skiftesman och medlare enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken. 

32 * 
Den som medverkat vid utredning som avses i 28 § har rätt till ersättning 
med skäligt belopp. I fråga om ersättning för inställelse vid domstol eller 
annan myndighet äger bestämmelserna om ersättning av allmänna medel 
till vittne motsvarande tillämpning. 

33 § 

Ersättning som avses i 29-32 §§ fastställes i mål eller ärende hos allmän 
domstol, förvaltningsdomstol, arrendenämnd, hyresnämnd eller överexeku
tor av domstolen eller myndigheten och i annat fall av rättshjälpsnämnden .. 

34 * 
Ersättning som avses i 13 § andra stycket 4 utgår enligt särskilda bestäm
melser som regeringen meddelar och bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid inställelse för blodundersökning eller annan 
undersökning rörande ärftliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. 
föräldrabalken bestämmes ersättningen av domstolen. 

35 § 

Den myndighet som enligt 33 § har att pröva ersättningsfrågan skall i sam
band med att ersättningen fastställes också fastställa rättshjälpsavgiften. Där-
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vid skall avgilien bestämmas till annat belopp än cJcn preliminära rätts
hjälpsavgiften endast om fall föreligger som avses i andra stycket. 

Har efter det att rättshjälp beviljats den rättssökandes ekonomiska si
tuation undergått väsentlig förändring, skall rättshjälpsavgiften jiimkas efter 
vad som är skäligt, dock ej under vad som redan betalats i avgili. Jämkning 
skall (Jt:kså ske, om väsentlig felbedömning gjorts, när avgilien först he
stiimdcs. Om den rättssökande eller ställföretriidare för honom genom vårds
löshet eller försummelse föranlett ökade kostnader for rättshj~ilpcn får vid 
foststiillandet av rällshjälpsavgiften det belopp som enligt 22 ~ skall utgå 
överskridas efter vad som är skäligt. 

Innebiir m~'ndighetens beslut att rättshjälpsavgihen skall utgå med högre 
belopp än det som tidigare fastställts, skall den rättssökande åläggas att 
inbetala mellanskillnaden till statsverket. Faststiills rättshjälpsavgiften till 
lägre belopp än det som tidigare fastställts, skall den rättssökande beriittigas 
återfå vad som erlagts för mycket. 

36 ~ 

I mål eller ärende vid allmän domstol tillämpas bestämmelserna i lag om 
parts rättegångskost1:iad även i fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp. 
Vad nu sagts gäller dock icke beträffande ersättning för ränta. Skall i annat 
fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan parter. äger därom 
gällande bcsUimmelser motsvarande tillämpning i fråga om kostnaderna 
för allmän riittshjälp ät part. Om ersättningen i sådant fall skall fastställas 
av riittshjälpsnämnden, skall dock betalningsskyldighct äliiggas för kost
naderna i deras helhet eller till viss kvotdel utan angivamk av bestämt 
belopp. 

Har motpart eller annan enligt forsla stycket ålagts ersättningsskyldighet 
för rättshjälpskostnader, skall ersättningen utges till statsverket, om den 
del av ersättningen som avser den rättssökandes rättshjälpsavgift ej över
stiger rem procent av det basbelopp som anges i 7 ~. Den r~ittssökandc 
skall i sådant fall berättigas att av statsverket återfå ett belopp motsvarande 
erlagd rättshjälpsavgift. 

Överstiger den del av ersättningen som avser den rättssökandes rätts
hjälpsavgirt fem procent av basbeloppet, skall den ersättningsskyldige utge 
motsvarande belopp till den rättssökande och aterstoden till statsverket. 

Har ersättningsskyldighet ej ålagts till fullt belopp skall vad i andra och 
tredje styckena sägs om rättshjälpsavgift avse den del av avgiften som svarar 
mot fördelningen av ersiiltningsskyldigheten. 

37 ~ 

Vinner makar efter gemensam ansökan boskillnad eller äktcnskapsskillnad 
och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp. skall den domstol som hand
lägger målet ålägga andra maken att betala statsverket hälften av kostnaderna 
för rättshjälpen. Om andra makens rättshjälpsavgift skulle ha utgått med 

lägre belopp än som motsvarar hälften av rättshjiilpskostnaderna skall åläg
gandet dock begränsas till vad som motsvarar hans rättshjälpsavgift. Er
sättningsskyldighet skall ej åläggas om rättshjälpsavgiften ej skulle överstiga 
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grundavgiften enligt 22 ~ första stycket och ej heller om det med hänsyn 
till omständigheterna eljest är obilligt. 

Har i fråga om skiftesman förordnande meddelats enligt 20 ~andra stycket 
och har endast ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall rättshjälpsnämn
den i fråga om kostnaderna för skiftesmannen och för utredning som denne 
har förans~altat om tillämpa bestämmelserna i första stycket. Beslut om 
ersättningsskyldighet som rättshjälpsnämnd meddelar får verkställas enligt 
vad som är föreskrivet om domstols dom. 

Överstiger i fall som av~es i första eller andra stycket summan av ersät1ning 
som make ålagts alt betala och den riillssökandes rällshjiilps<1vgifi kost
naderna för rällshjälpen, skall den rätlssökande berät1igas återfå den över
skjutande delen. 

38 ~ 

När mål eller ärende i vilket part har allmän rättshjälp avgöres, skall beslut 
samtidigt meddelas angående ersättningsskyldighet enligt 36 eller 37 ~-

Upphörande av allmän rätfsl1iälp 

39 ~ 

AllmUn rättshjälp skall upphöra om 
1. preliminUr rättshjälpsavgift ej erlägges, 
2. rättssökanden lämnat oriktig uppgift och allmän rättshjälp ej skulle 

ha beviljats om riktig uppgift lämnats, 
3. rättssökanden uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig upp

gift. som varit Ugnad att leda till befrielse från eller till för låg rättshjälpsavgift, 
4. rättssökanden ej längre kan anses ha befogat intresse av att få sin 

sak behandlad eller 
5. de ekonomiska förhållandena ändrats i sådan mån att rättssökanden 

ej IUngrc är berättigad till <1llmän rättshjälp. 
I fall som avses i första stycke1 3 eller 4 skall förordnande om upphörande 

av rättshjälpen ej meddelas, om det är uppenbart obilligt att rättshjälpen 
upphör. Om allmän rättshjälp upphör, skall den som haft rättshjälp själv 
bärn kostnaderna för denna. I fall som avses i första stycket I och 4 skall 
hans ansvar dock ej överstiga rättshjälpsavgiftcn, om ej annat följer av 35 ~ 
andra stycket tredje meningen. 

Beslut i fråga om upphörande av allmän rättshjälp meddelas, om den 
rättsliga angelägenheten handlägges av allmän domstol, förvaltningsdom
stol, arrendenämnd, hyresnämnd eller överexekutor, av domstolen eller 
myndigheten och i annat fall av rättshjälpsnämnden. Upphör allmän rätts
hjälp, skall beslut i fråga om ersättning till offentligt biträde eller annan 

meddelas utan dröjsmål. 

Rättshjälp åt misstänkt i brottmål 

40 ~ 

Om offentligt biträde brottmål (offentlig försvarare) finns särskilda be
stämmelser. 
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Annan riittshjälp åt misstänkt i brottn1ål än som avses i 40 ~ får beviljas 
tilltalad. om hans beräknade årsinkomst ej överstiger ett gränsbelopp som 
motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 7 ~. 

Vid prövning enligt första stycket äger 9 ~andra och tredje styckena mot
svarande tillämpning. 

Är det uppenbart all sökanden själv kan svara for de kostnader som 
ersiitts genom rättshjälpen, får dock rättshjälp ej beviljas. 

42 ~ 

Vid rättshjälp enligt 41 ~ utgår ej någon rättshjälpsavgift. I övrigt äger 13 ~ 
fOrsta stycket och andn1 stycket 2 och 4 samt 14. 32 och 34 ~~ motsvarande 
tilliimpning. 

43 ~ 

Bestiimmelserna i riittegångsbalkcn om skyldighet för tilltalad eller annan 
att till statsvcrket återbetala kostnad som enligt rättens beslut utgått av 
allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fråga om kostnad för rätts
hjälp enligt 41 ~. 

I fall som avses i 19 ~ andra stycket lagen (1946:804) om införande av 
nya rättegångsbalken. 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 asocialitet 
samt 39 ~ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkstäl
lighet av brottmålsdom gäller vad där är föreskrivet. 

44 ~ 

Beslut om rättshjälp enligt 41 ~ meddelas på ansökan av den tilltalade. An
sökan skall vara skriftlig samt innehålla uppgifter i de hänseenden som 
regeringen bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan göras munt
ligen. 

Rättshjälp enligt 41 ~· beviljas av den domstol där målet är anhängigt. 
Har rätten skilt saken från sig, får den till dess talan fullföljts av den tilltalade 
eller tiden för sådan talan utgått, bevilja honom rättshjälp i högre rätt. 

Föreligger omständighet som anges i 39 ~ första stycket 2 beträffande 
den tilltalade. skall domstolen förordna att rättshjälpen skall upphöra. Dömes 
den tilltalade för brottet, skall han utan hinder av vad som föreskrives 
i 43 ~ första stycket åläggas att betala hela kostnaden för rättshjälpen. 

Ändras den tilltalades ekonomiska förhållanden i sådan mån att han ej 
Wngrc är berättigad till rättshjälp. skall domstolen förordna att rättshjälpen 
skall upphöra. 



Prop. 1978/79: 90 

Rättshjälp i ärenden om administrath·a frihetsberö,·anden och \·issa 
utlänningsärenden m. m. 

45 ~ 

237 

I ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa utlänningsärenden 
m. m. utgår r~ittshjälp i den formen att offentligt biträde förordnas. Offentligt 
biträde kan förordnas i mål eller ärende 

I. hos utskrivningsn~imnd eller psykiatriska nämnden angående intagning 
enligt 8 eller 9 ~ eller utskrivning enligt 16 eller 19 ~ lagen ((966:29Jl om 
beredande a\ sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatrisk:.i nämnden angående inskrivning 
i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
siirskoleelev enligt 28 ~ samma lag, 

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdanstalt 
för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 ~ lagen ( 1954:579) om nykterhets
vård eller k\'arhållande enligt 45 ~ samma lag, 

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 ~ barnavårds
lagcn \ 1%0:97) eller utredning enligt 30 ~ samma lag eller angående sådan 
samh~illsvårds slutliga upphörande enligt 42 ~ samma lag, 

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från 
ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen ( 1960:97). 

6. hos utlänningsnämnden enligt utlänningslagen (1954: 193), 
7. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen (1954: 193). 
8. angående avvisning enligt utlänningslagen (1954: 193) dock ej hos po

lismyndighet, såvida icke utlänningen enligt 35 * samma lag hållits i förvar 
längre än en vecka. 

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen ( 1954: 193), om under
ställning skett hos centrala utlänningsmyndigheten med stöd av 58 * andra 
stycket eller hänskjutits dit med stöd av 58 ~ tredje stycket samma lag eller 
om utlänningen enligt 35 ~ samma lag hållits i förvar längre än en vecka, 

JO. angående uppehållstillstånd. om utlänningsnämndens yttrande på 
grund 3\' 12 ~ rorsta stycket utlänningslagen (1954: 193) skall inhämtas, 

11. angående föreskrifter som meddelas enligt lO ~. 34 ~eller 51 ~ femte 
stycket utliinningslagen (1954: 193), 

12. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 ~ första stycket 
utlänningslagen ( 1954: 193), 

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. 
brottsbalken. 

14. angående återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken, 
15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt 

lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m. m. eller Jagen 0 972:260) om interna
iionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, 

16. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan
mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller 
behandling, 

17. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt 
samtycke till åtgärden ej lämnats, 
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18. hos regeringen enligt I ~ andra stycket lagen (1975: 1360) om tvångs

åtgärdcr i spaningssyfte i vissa fall. 

46 ~ 

Offentligt biträde enligt 45 ~ skall utses för den som åtgärden avser. om 
det ej är obehövligt. I fall som avses i 45 ~ 4 kan offentligt biträde liven 

utses för vårdnadshavare. 

47 ~ 

Offentligt biträde enligt 45 ~ förordnas av rättshjälpsnämnden efter ansökan 
av den som åtgärden avser eller anmälan av den myndighet som handlägger 
målet eller ärendet. I ärende hos regeringen ankommer dock prövningen 
på chefen för det departement, till vilket ärendet hör, eller på tjänsteman 
som departementschefen bestämmer. 

Förordnande av offentligt biträde gäller även när talan fullföljes eller med
delat beslut underställes annan myndighets prövning eller saken överlämnas 
till annan myndighets avgörande. 

48 ~ 

Har den som åtgärden avser till offentligt biträde själv föreslagit någon som 
är lämplig, skall denne förordnas. om ej hans anlitande skulle medföra av
sevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. 

I fråga om offentligt biträde enligt 45 ~ äger bestämmelserna i 27 ~ första 
och andra styckena motsvarande tillämpning. 

Ersättning till offentligt biträde enligt 45 ~ fastställes. om målet eller ären
det handlägges hos regeringen eller hos förvaltningsdomstol, av regeringen 
eller förvaltningsdomstolen och i annat fall av rättshjälpsnämnden. Ersätt
ningen utgår av allmänna medel. Bestämmelserna i 29 * äger motsvarande 
tillämpning. 

49 ~ 

I mål eller ärende som avses i 45 ~ får offentligt biträde föranstalta om 
sådan utredning genom intyg eller annan mindre omfattande utredning som 
är skäligen påkallad för tillvaratagande av dens rätt som åtgärden avser 

och som ej kan erhållas genom myndighet som handlägger målet eller ären
det. Har offentligt biträde ej utsetts, eller uppkommer fråga om mera om
fattande utredning får rättshjälpsnämnden på ansökan av den som åtgärden 

avser besluta om utredning. 

Den som efter beslut av offentligt biträde eller rättshjälpsnämnd med
verkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel enligt be
stämmelser som regeringen meddelar. I fråga om fastställandet av ersätt

ningen äger 48 ~ tredje stycket motsvarande tillämpning. 
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Särskilda bestämmelser 

50 ~ 

Ar den rättssökande missnöjd med beslut som advokat meddelat enligt 
7 eller 25 ~ äger han begära att frågan hänskjuts till rättshjälpsnämndcn. 

51 ~ 

Mot beslut av rättshjälpsnämnd föres talan genom besvär hos bcsvärsnämn
den. Detsamma gäller i fråga om beslut av allmän domstol i fall som avses 
i 18, 21 eller 25 ~. I fråga om beslut som allmän domstol i övrigt meddelar 
enligt denna lag tillämpas vad som i allmänhet gäller om talan mot sådan 
domstols beslut. 

Mot beslut av förvaltningsdomstol.arrendenämnd, hyresnämnd eller över
exekutor enligt denna lag föres talan genom besvär hos besvärsnämnden. 
om annat ej följer av tredje stycket. 

I fråga om talan mot beslut om ersättning enligt denna lag som meddelats 
av sådan domstol eller myndighet som avses i andra stycket tillämpas vad 
som i allmänhet gäller om talan mot sådan domstols eller myndighets beslut. 

Talan får ej föras mot regeringens, departementschefs eller besvärsnämn
dens beslut enligt denna lag. 

52 ~ 

Rättshjälpsnämnd finns i Stockholm, Malmö och Sundsvall. Verksamhets
området för rättshjälpsnämnd bestämmes av regeringen. Besvärsnämnden 
finns i Jönköping. 

Regeringen får förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad på avdel
ningar. 

Rättshjälpsnämnd och besvärsnämnden står under tillsyn av domstols
verket. 

53 ~ 

Rättshjälpsnämnd består av ordförande som skall vara lagfaren och erfaren 
i domarvärv samt fyra andra ledamöter. Av ledamöterna skall ytterligare 
en vara lagfaren och erfaren i domarvärv, en vara ledamot av Sveriges ad
vokatsamfund och de övriga vara myndiga svenska medborgare bosatta 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Ordföranden i nämnden förordnas av regeringen. Övriga ledamöter för
ordnas av domstolsverket. För ledamot skall finnas en eller nera ersättare. 
Bestämmelserna om ledamot äger motsvarande tillämpning på ersättare. 

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande 
tillämpning när ärende avgöres av rättshjiilpsnämnd. Ordföranden skall dock 
säga sin mening först. 
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54 ~ 

Vid rättshjälpsnämnd skall finnas kansli. 
I den utsträckning regeringen bestämmer får tjänsteman vid kansliet på 

rättshjälpsniimndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende. 

55 ~ 

Besvärsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. För ord
förande och övriga ledamöter finns ersättare till det antal regeringen be
stämmer. Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses av regeringen. 

Regeringen får förordna att besvärsnämnden skall vara delad på avdel
ningar. 

56 ~ 

Den som. i firma eller annars. i yrkesmässig verksamhet som ej utövas 
vid advokatbyrå uppsåtligen använder benämningen rättshjälp på sätt som 

är ägnat att leda till att verksamheten förväxlas med den rättshjälpsverk
samhet som enligt denna lag utövas vid advokatbyrå dömes till böter. Det

samma gäller den som uppsåtligen. i firma eller annars. i yrkesmässig verk
samhet obehörigen använder benämningen allmän advokatbyrå eller be
nämning som är ägnad att leda till förväxling därmed. 

Denna lag träder i kraft den 

Genom denna lag upphäves rättshjälpslagen ( 1972:429). 
Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser fri rät

tegång, skall den i stället gälla rättshjälp som beviljats enligt denna lag. 
Har ansökan om fri rättegång gjorts före ikraftträdandet av rättshjälpslagen 

()972:429), äger bestämmelserna i lagen (1919:367) om fri rättegång fort
farande tillämpning. Har allmän rättshjälp beviljats före den nya lagens 
ikraftträdande gäller bestämmelserna i 16, 17, 20 samt 27-33 ~~rättshjälps
lagen ( 1972:429) i fråga om sådan rättshjälp. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrives, att 21 kap. 11 ~ föräldrabalken skall ha nedan 
angivna lydelse. 

,\/umrande lrdcls!' Föreslagen ~wlehe 

11 ~ 

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

Kostnad för utförande av uppdrag 
enligt 2 ~ första stycket andra punk
ten, hämtning eller omhändertagan
de av barn och läkarundersökning 
betalas av allmänna medel. Fråga om 
ersät111ing./Ör sådan kostnad pröms al' 
län.vätten. 

Denna lag träder kraft den 

16 Riksdaf:len 1978179. I sam/. Nr 90 

Kostnad för utförande av uppdrag 
enligt 2 ~ första stycket andra punk
ten, hämtning eller omhändertagan
de av barn och läkarundersökning 
betalas av allmänna medel. 

Den som har barnet i sin vård har 
rätt till ersättning/är inställelse vid lä
karundersökning enligt JO .11 samt till 
förskott enligt bestämmelsema i. l'itt
nesersättningskungörelsen (197 3 :262). 
Sådan kostnad betalas av allmänna 
medel. Vad som sagts nu gäller dock 
endast om det är uppenbart att den 
som har barnet i sin 1•ård !'.i ~iälv kan 
svara för kostnaden. 

Frågor om ersä11ning enligt andra 
och tredje styckena pröms m· länsrät
ten. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om 
mindre värden 

Härigenom föreskrives, att 8 * lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål 
om mindre värden skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1•arand1· (1•delsl' Föreslagen (vdelse 

8 * 
Ersättning för rättegångskostnad 

får ej avse annat än kostnad för 
I. rådgivning enligt rättshjälpsla

gen ( 1972:429) vid ett tillfälle för var
je instans. 

2. ansökningsavgift. 
3. resa och uppehälle för part eller 

ställföreträdare i samband med sam
manträde eller. om personlig instäl
lelse ej föreskrivits, resa och uppe
hälle för ombud, 

4. vittnesbevisning, 
5. övers~ittning av handling, 
6. inkassoåtgärd som vidtagits 

före rättegången. 

Ersättning för rättegångskostnad 
får ej avse annat än kostnad for 

I. rådgivning eller.for/ängd rådgiv
ning enligt rättshjälps/agen 
(1978:000) vid ett tillfälle för varje 
instans, 

2. ansökningsavgift. 
3. resa och uppehälle för part eller 

ställföreträdare i samband med sam
manträde eller, om personlig instäl
lelse ej föreskrivits, resa och uppe
hälle för ombud, 

4. vittnesbevisning, 

5. översättning av handling, 
6. inkassoåtgärd som vidtagits 

före rättegången. 

Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad för 
tillvaratagande av partens rätt. 

Ersättning som anges i första 
stycket 3 och 6 utgår enligt bestäm
melser som Konungen meddelar. 

Ersättning som anges i första 
stycket 3 och 6 utgår enligt bestäm
melser som regeringen meddelar. 

Med kostnad som sägs i första stycket I jämställes kostnad för annan 
rådgivning som lämnas av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, 
i den mån den ej överstiger i rättshjälpslagen bestämd rådgivningsavgift. 

Har mål till en början handlagts i annan ordning än enligt denna lag, 
utgår ersättning för kostnad som uppkommit i samband därmed enligt vad 
som giiller därom. 

Denna lag träder i kraft den 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden 

1 Allmänna synpunkter, rättshjälpslagens terminologi m. m. 

l. l Bostadsdomstolcn 

5. Terminologi 

Det är känt att beteckningen "kostnadsbidrag" ofta har vållat missupp
fattningar hus de rättssökande och bostadsdomstolen anser det självklart 
att termen skall mönstras ut. Domstolen har inget att erinra mot utredning
ens förslag "rättshjiifpsavgift" som f. ö. ansluter till formuleringarna i 
domstolsverkets blanketter för avräkning och slutreglering !bilagorna 9 
och 11 till betänkandet). Ett väl så gott alternativ är emellertid den i Arr
felts kommentar på sid. 80 använda termen "egenavgift". 

Domstolen avstyrker bestioimt att begreppet "offentligt biträde" ges in
nebörden av biträde vid allmän rättshjälp. "Offentligt biträde" torde nu 
vara en viil inarbetad beteckning på den särskilda form av rättshjälp som 
behandlas i 41-45 §§ RHL, och det skulle säkerligen vålla åtskilliga helt 
onödiga missförstånd om termen gavs en annan innebörd. Härtill kommer 
att det av utredningen föreslagna alternativet till nuvarande rättshjälp ge
nom offentligt biträde "rättshjälp i ärenden om administrativa frihetsberö
vanden och vissa utlänningsärenden m. m." inte kan anses särskilt välfun
net. 

Utredningens förslag att bland de inledande bestämmelserna skall tas in 
regler enligt vilka biträdande jurist på advokatbyrå jämställs med advokat 
(2 §) och specialdomstolar jämställs med allmän domstol (4 §) samt att 
fortsättningsvi~ i lagen de kortare huvudbegreppen används utgör enligt 
domstolens mening en klar redaktionell förbättring. Lokutionen '"allmän 
domstol. krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen", som åter
finns på ett flertal ställen i RHL, har sålunda tett sig lång och otymplig. 

1.2 Göta hovrätt 

När det nuvarande rättshjäfpssystemet genomfördes för 4 1/2 år sedan, 
erhöll rättshjälpsnärnnderna den klart dominerande myndighetsfunktio
nen. Departementschefen anförde i förarbetena (prop. 1972: 4 s. 236) som 
motivering för detta bland annat att de administrativa komplikationer som 
kan uppstå när flera myndigheter har att ta ställning till olika frågor i ett 
och samma rättshjälpsärende härigenom skulle kunna undvikas och en en
hetlig praxis lättare uppnås. Departementschefen uttalade vidare att det 
skulle innebära en betydande arbetsbelastning för de allmänna domstolar
na om dessa skulle handha administrationen av rättshjälpen. Enligt hovrät
tens mening äger dessa uttalanden fortfarande giltighet. 

Det nuvarande rättshjälpssystemet innebar stora förändringar. Under 
den förhållandevis korta tid systemet tillämpats har dessutom förekommit 
omfattande lagändringar, framförallt inom äktenskapsrätten, vilka i hög 
grad påverkat rättshjälpsnämndernas arbete. Även rättshjälpslagstift
ningen har ändrats på vissa punkter. Hovrätten anser det dä1för knappast 
möjligt att för närvarande göra en rättvisande utvärdering av det nuvaran
de systemets funktion och kostnader. Det ställer sig till följd härav också 
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vanskligt att beriikna konsekvenserna från kostn::idssynpunkt :w en omför
delning av myndighetsfunktionerna inom riittshjälpssystemet. 

Hovriitten, som anser att det nuv::irande systemet allmänt sett fungerat 
tillfredsstiillande, kan diirför inte biträda uppfattningen att detta system nu 
i sina huvuddrag bör iindras. Hovrätten avstyrker således, att det rätts
hjiilpssystem som förordas av utredningens ordförande genomföres. 

1.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

Allmii1111a synpunkter på rii1tshjiilpssy.1temet 

Såsom framhållits i direktiven till rättshjiilpsutredningen förutsattes vid 
riittshjiilpsreformens tillkomst att lapstiftningen på området skulle ses 
iiver, sedan tillräcklig erfarenhet vunnits av dess tillämpning. Det var na
turlipt att uppstiilla en sådan förutsättning för reformen, eftersom den inne
bar i organisatoriskt hänseende ingripande nyheter och det var svårt ::itt 
förutse vad den nya ordningen skulle komma att innebära främst från ef.. 
fcktivitets- och kostnadssynpunkt. Gjorda erfarenheter har givit vid han
den att det är påkallat med en översyn av rättshjälpen främst för att förfa
randet skall bli enklare och effektivare. 

Antagandet av riittshjiilpslagen utgjorde en mycket betydelsefull reform 
i svenskt rättsliv. Den innebar förverkligandet av principen att en svag 
ekonomisk ställning inte skulle utgöra hinder för en rättssökande att kom
ma till sin rätt i en betydelsefull riittslig angelägenhet. Samtidigt möjliggjor
des för envar att få råd i rättsliga angelägenheter antingen kostnadsfritt el
ler mot en begränsad avgift. Eftersom reformen visat sig vara betydligt me
ra kostnadskriiv<mde för det allmänna än förhandskalkylerna ger vid han
den är det angeliiget att understryka att översynen av rättshjälpen ej får le
da till ett försvagande av de penom reformen uppnådda resultaten för den 
rättssökande allmänheten. 

Under arbetet på riittshjälpsreformen tilldrog sig frågan om kostnads
kontrollen stort intresse. De föreslagna rättshjälpsnämnderna ansågs väl 
ägn::ide att utöva denna kontroll främst avseende arvoden till biträden och 
sakkunniga. I syfte att undcrlätt::i fullgörandet av kontrollfunktionen be
tr~iffandc arvoden till biträden avsåg man vidare att i stor utsträckning 
taxcbinda verksamheten. Förhoppningarna om att åstadkomma en effektiv 
kostnadskontroll av arvodena kan inte sägas ha infriats. Den under depar
tementsberedningen ursprungligen framförda tanken att de regionala rätts
hjlilpsnämnderna skulle pröva alla arvodesfrägor övergavs såtillvida att 
det skulle ankomma pä de allmänna domstolarna att fastställa arvodena i 
angelägenheter som föranlett rättegäng. Avsikten att i stor utsträckning ge
nom taxor fixera arvodena har i endast begränsad omfattning kunnat för
verkligas. Indirekt har emellertid fastställda taxor fått en mycket stor bety
delse, i det timkostnadsnormer som lagts till grund för taxorna gjorts till
lämpliga i alla fall då rättshjälpsnämnderna haft att fastställa biträdesarvo
den och blivit helt vägledande även för de allmänna domstolarna. Det kan 
med fog ifrågasättas om denna utveckling varit ägnad att göra kostnads
kontrollen effektiv. Även om det ligger någon överdrift i utredningens ord
förandes uttal<tnde, att rättshjälpsnämnderna inte kan utöva någon kon
trollfunktion i fråga om kostnaderna (betänkandets. 280), är det uppenbart 
att i olika sammanhang framförd kritik mot systemet att bestämma arvode 
på grundval av uppgiven tidsåtgång är befogad. 
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Smn ett kd i en effektiv kostnadskontroll var det som nämnts från hör
j<rn avsikten att införa ett 11\ngtgi'H.:nde system med taxor. Denna avsikt har 
kunnat förverkligas i endast begränsad omfattning. I stället har tillskapats 
en ordning. varigenom tidsåtgången blivit avgörande för biträdesersätt
ningens storlek. Denna praxis är såsom antytts behäftad med uppenbara 
olägenheter och bör därför omprövas i samband med en översyn av rätte
gångsbalkens kostnadsregler. 

1.4 Kammarrätten i Giiteborg 

Enligt kammarrlittens uppfattning innehåller betänkandet åtskilliga för
bättringar i det nuvarande rättshjälpssystemet och är i de flesta hänseen
den ägnat att läggas till grund för lagstiftning. När det emellertid giiller 
funktionsfördelningen inom systemet förefaller vissa av utredningens för
slag gå omotiverat långt. Utredningen synes sålunda väl ensidigt ha inrik
tat sig på att minska riittshjiilpsorganisationen och inte tillräckligt ha beak
tat behovet av ett sammanhållande administrativt organ inom systemet. 

1.5 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Tcrminologicn 

Rättshjlilpsnämnden delar utredningens åsikt att begreppet ''kostnadsbi
drag" är olyckligt och givit anledning till missuppfattning. Utredningens 
förslag att i stället införa benämningen "'rättshjälpsavgift"' innebär en för
bättring. Nämnden vill dock ifrågasätta om inte termen "egenavgift'" är 
lämpligare. 

Rättshjälpsnämnden finner att utredningen inte kan anses ha förebragt 
bärande skäl att ändra beteckningen för den nuvarande rättshj~ilpsformen 
"Rättshjälp genom offentligt biträde". Som utredningen själv framhållit är 
dess förslag långt och - enligt nämndens bedömning - svårtillgängligt för 
allmänheten. Begreppet "offentligt biträde"' har kommit att bli synonymt 
med ifrågavarande rättshjälpsform. Detta innebär i sin tur att begreppet in
te bör användas för andra biträden inom rättshjälpsområdet. Nämnden vill 
diirför ifrågasiitta huruvida inte en annan term - förslagsvis rättshjälpsbi
träde eller allmänt bitriide - bör inför<1s. Vidare vill nämnden framhålla att 
termen "offentligt biträde" inte kan anses helt adekvat om utredningens 
förslag att enskild advokat skall kunna hevilja allmän rättshjälp genomfö
res. 

Samma11fat tni111: 

Det har i olika sammanhang gjorts gällande att rättshjälpssystemet är 
svårtillgängligt och byråkratiskt. varför det ~ir ägnat att fördröja hehand
lingen av själva den rättsliga angelägenheten. Utredningen synes ha godta
git denna kritik utan att dock göra någon närmare analys. I viss mån före
ligger fog för uppfattningen att lagstiftningen inte är helt lättillgänglig. men 
kritiken mot rättshjälpssystcmet och dess regler lir enligt rättshjälpsnämn
dens mening överdriven. Påståendet om lagstiftningens svårtillgänglighet 
torde enligt nämnden i viss mån bero på en otillräcklig kunskap om lagstift
ningen på området. Det har nämligen visat sig att advokater, domare och 
andra. som man förväntar sig skulle känna till gällande bestämmelser, i an
märkningsvärt hög grad saknar denna kännedom. Måhända beror detta 
förhållande på att vederbörande anser riittshjälpsfrågan så perifer i förhål
lande till själva saken. att rättshjälpsfrågan ägnas mindre uppmärksamhet. 
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Beträffande pibtä.dd byråkrati beror kritiken härvidlag till stor del på att 
rättshj~ilpsn~imnderna i många fall är nödsakade att - främst i ärendenas 
ansökningsfas - begära kompletterande uppgifter. Allmän riittshjälp kan 
beviljas i rättslig angeliigenhet om behov därav föreligger. I princip avses 
en enda avgr~insad angelägenhet. Som utredningen uttalar (sid. 117 i betän
kandet) bör advokat diirvid sträva efter att klart och avgränsat ange den 
rättsliga angeliigenheten. Det har tyvärr visat sig att så långt ifrån alltid är 
fallet. Sädana ansökning:•r iir inte ovanliga. vari angelägenheten utan när
mare upplysningar om sakförhållande, motpart. värde ek. anges enbart 
som "hyrestvist", "förtar·, "fordran". "arvstvist" o. s. v. I dylika fall är 
rättshjälpsnämnderna tvingade all infordra kompletterande upplysningar 
för att rätt kunna fullgöra sin uppgift. Även advokaternas kostnads räk
ningar är i alltför stor utsträckning så bristfälliga att kompletterande upp
gifter måste införskaffas för att nämnden skall kunna få ett riktigt underlag 
för sin bedömning. Även om det inte kan anses åligga nämnden att infordra 
ytterligare utredning betrliffande kostnadsräkningar, görs dock detta i stor 
utsträckning och i advokaternas eget intresse. Därigenom besparas ocksä 
besvärsniimnden en hel del arhete. Det kan väl inte läggas rättshjälps
nämnderna till last nit ::idvokaterna i många fall inte uppfyller den funktion 
som förviintades av dem vid tillkomsten av rättshjälpslagen och som an
tyds ::iv departementschefen i prop. 1972: 4 !sid. 248 och 262). Om advoka
terna i större utstriickning än vad nu är fallet kunde presentera klara och 
precisa ansökningar och fullständiga kostnadsräkning::ir skulle komplette
ringsförfarandet kunn::i nedbringas till ett minimum med stora tids- och 
kostnadsbesparingar som följd. Rättshjälpsnämnden vill i detta samman
h~ing påpeka ett förhållande som ej närmare behandlats av utredningen, 
men där fog för kritik föreligger. 

Nämnden syft::ir på reglerna om ett biträdes rätt till ersättning för aibete 
utfört före ansökningens ingivande till rättshjälpsnämnd. Bestämmelse här
om äterfinns i 20 § första stycket nuvarande rättshjälpslag och innebär att 
advokat eller hiträdande jurist på advok::itbyrå kan få ersättning för arbete 
och kostnad som uppkommit före ansökningen, om denna gjorts utan 
oskäligt dröjsmål. Utredningen föreslår oförändrad lydelse härvidlag (29 § 
första stycket lagförslaget). I praxis har tidsgränsen för vad som skall an
ses med "utan oskäligt dröjsmål" kommit att sättas snävt - i normala fall 
inte över tio d::igar vilket medfört stora nackdelar. Följderna har blivit dels 
::ill advokatern::i i en del fall på gnmd av tidsnöd ser sig nödsakade att sän
da in ansökningarna i mer eller mindre ofullständigt skick (med därav för
::inledda kompletteringsanmaningar) och dels ett betydande merarbete vid 
kontroll uv kostnadsräkningar. Prutningar - mäng::i gånger dessutom rel::i
tivt obetydliga - föranledda av regeln, upplevs från advokathåll som inte 
sakligt motiverade och har skapat irritation vid kontaktern::i mellan advo
kater och nämndens personal. Nämnden vill inte sträcka sig sä långt att re
geln föreslås avskaffad men vill ifrågasätta om inte en väsentlig modifie
ring vore rimlig antingen i form av lagändring eller genom motivuttalande. 

Rättshjiilpsnämnden har med det ovan ::införda velat fästa uppmärksam
heten på att kritiken mot rättshjälpssystemet för svårtillgänglighet och by
råkrati inte är helt rättvisande. Systemet har otvivelaktigt brister som det 
är angeläget att undanröja och utredningens förslag är i vissa delar ägnat 
att uppnå detta syfte. Dit hör föreslagen rätt för advokat att bevilja allmän 
rättshjälp i angelägenheter, vari särskilda överväganden ur rättshjälpssyn
punkt i allmänhet inte erfordras ( 16 § lagförslaget med av nämnden före
slagna modifikationer). Även förslaget att jämväl förvaltningsdomstol, ar-
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rendenämnd, hyresnämnd och överexekutor skall äga fastställa biträdeser
sättning når i realiteten angivna syfte. Därest en i praktiken fungerande till
lämpningsform för slutavräknings- och slutregleringsförfarandet i enlighet 
med utredningens intentioner kan tillskapas. skulle detta innebära en bety
dande minskning av nämndernas s. k. pappersexercis och vara till stort 
gagn för verksamheten i övrigt. 

Som framgår av rättshjälpsnämndens yttrande är nämnden positivt in
stlilld till vissa delar av utredningens förslag men också kritiskt inställd till 
andra delar. Den senare inställningen rör så fundamentala områden i be
Uinkandet att - enligt nämndens mening - utarbetandet av en ny rätts
hjälpslag i enlighet med det av utredningen framlagda förslaget inte synes 
böra ifrågakomma. Nämnden anser däremot att man bör tillvarataga delar 
<iv utredningens förslag och intentioner i en omarbetning av gällande rätts
hj~ilpslag. 

l.6 Rätt~hjälpsnämnden i Jönköping 

lnlednin~ 

Nuvarande rättshjälpssystem tillkom för att råda bot på vissa brister i ti
digare rådande regler på området. Reformen innebar bl. a. att flertalet van
liga inkomsttagare kunde få rättshjälp, att rättshjälp utsträcktes till att om
fatta liven utomprocessuella angelägenheter och ärenden hos förvaltnings
domstolar och förvaltningsmyndigheter samt att samhällets insatser på 
området centralt samordnades främst genom tillkomsten av rättshjälps
nämnderna. Vid det nya rättshjälpssystemets tillkomst förutsattes att lag
stiftningen på området skulle ses över sedan tillräcklig erfarenhet vunnits 
av dess tillämpning. 

I direktiv till utredningen, s. 49 n, utsägs att det nya rättshjälpssystemet 
<.illmänt sett fungerat tillfredsställande. Enligt rättshjälpsnämndens mening 
äger detta uttalande alltjämt sin riktighet. 

Den k1itik som riktats mot rättshjälpssystemet har främst avsett syste
mets konstruktion. Rättshjälpssystemet har sålunda ansetts vara alltför 
byråkratiskt och svårtillgängligt och därmed ägnat att medföra fördröjning 
av handläggningen av den rättsliga angelägenhet som är i fråga. I direktiv 
till utredningen, s. 69, påtalas också att kravet på enkelhet bör ges en fram
trädande plats, s. 52, samt att förbättringar möjligen kan uppnås genom en 
viss omfördelning av myndighetsfunktionerna inom rättshjälpssystemet. 
Enligt departementschefen finns dock anledning utgå från att rättshjälps
nämnderna även i fortsättningen skall svara för handläggningen av en stor 
del av alla rättshjälpsärenden bl. a. ärenden där behovet av kostnadskon
troll talar för att nämndernas kapacitet tas i anspråk. Beträffande kostna
derna för rättshjälp betonas i direktiven - vad även riksdagen framhållit -
att det är angeläget att utredningen vid fullgörande av sitt uppdrag noga be
aktar de starkt stegrande kostnaderna för samhällets rättshjälp i stort. 

Mot bakgrunden av vad sålunda anförts om hittillsvarande erfarenheter 
av det nya rättshjälpssystemet. om framförd kritik mot lagstiftningen på 
omrädet och om vad som utsägs i utredningsdirektiven mäste rättshjälps
nämnden konstatera att utredningens förslag icke synes innebära en i för
hållande till vad som gäller bättre konstruktion av rättshjälpssystemet. En
ligt nämndens mening kommer bl. a. förslaget om att till advokat överflytta 
rätten att bevilja rättshjälp i större utsträckning samt förlängning av råd
givningstiden att medföra såväl administrativa problem som risk för okon-
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tnillerad ökning av samhällets kostnader för rättshjiilpen. Utredningens 
förslag om bcviljandefrågor och om ersättningsregler är komplicerade och 
kommer att medföra risk för uppkomst av svårbedömda gränsdragnings
problcm och diirmed för rättsförluster för allmänheten. Det statistiska un
derlag som utredningen sjiilv eller på annat sätt införskaffat synes vidare ej 
vara av den kvalitet att det utgör en säker grund för de slutsatser utred
ningen drager diirav. De brister som rättshjälpsnämnden sålunda funnit 
föreligga med utredningens förslag leder vidare till att de ändringar i orga
nisationen som utredningen föreslår ej enligt nämndens mening kan ge
nomföras. 

Om rättshjälpsnämnden således anser att utredningens förslag såvitt av
ser ändring i rättshjiilpssystemets konstruktion ej kan läggas till grund för 
lag. finner nämnden att vissa delar av förslaget bör genomföras. Detta gäl
ler t. ex. frågorna om förlängning av rådgivning, överflyttning till advokat 
av rätten att bevilja rättshjH!p i vissa familjerättsliga mål, förenklingen av 
avgiftssystemet, utvidgning av rätt till allmän rällshjälp för näringsidkare 
m.m. 

Innan riittshj~ilpsnämnden övergår till att kommentera utredningen 
punkt för punkt vill nämnden beröra den terminologi som utredningen an
vänder. Införande av termen rättshjälpsavgift hälsar nämnden med till
fredsställelse. Den terminologi som nu används är väl inarbetad. Den bör 
behållas oförändrad. bortsett från ovan nämnt uttryck, så mycket mer som 
det uttryck som utredningen föreslår skall sättas i stället för "rättshjälp ge
nom offentligt biträde" är otympligt att använda i såväl tal- som skrift
språk. I detta yttrande kommer rättshjälpsnämnden att använda den nu 
gängse terminologin. 

Inom utredningen har förekommit olika meningar om innehållet i rätts
hjälpslagstiftningen i framtiden. Även beträffande organisation och funk
tionsfördelningen har rått starkt delade meningar inom utredningen. Detta 
förhållande avspeglar sig i viss mån i betänkandet. 

1. 7 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

Rättshjälpssystemet har i den offentliga debatten - och även av utred
ningens ordförande i dennes reservation - betecknats som komplicerat 
och byråkratiskt. Det finns ingen anledning att inte hålla med om att omdö
met iir välgrundat. En reform av systemet är därför befogad. Frågan är 
emellertid hur långt man därvid skall gå och vilken inriktning reformen bör 
fä. Rättshjälpsnämnden i Malmö vill i denna fråga framföra några mera 
prin<.:ipiella synpunkter. 

Till en början bör framhållas att de svårigheter som uppstått genom att 
rättshjälpssystemet är komplicerat främst varit av engångsnatur. Det var i 
hö1jan av rättshjälpslagens giltighet som svårigheterna gav sig till känna 
för alla som tog befattning med rättshjälp. Efter hand har emellertid advo
kater. domstolar och olika myndigheter lärt sig systemet och det fungerar i 
dag ganska väl. Byråkratin kring rättshjälpen kan ofta vålla irritation, men 
man mti.ste hålla i minnet att byråkratin inte har ett självändamål utan tjä
nar i och för sig vällovliga syften såsom enhetlighet i tillämpningen, rätts
säkerhet och skydd mot missbruk. Hur långt man vill gå i förenkling av av
byråkratisering blir ytterst beroende av vad man vid en avvägning är be
redd att ge upp av de fördelar för samhället som inryms i det rådande sys
temet. Vad som särskilt bör understrykas är den stabiliserande och ledan
de roll som rättshjälpsnämnderna spelat för upprätthållandet av rätts-
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hjälpslagens regler och en fast praxis. Vinsterna av en förenkling av syste
met är svåra att beräkna med hänsyn till att det inte kan förutses hur praxis 
i framtiden kommer att utveckla sig. 

Det gällande rättshjälpssystemet har giort det nödvändigt att bygga upp 
en relativt omfattande organisation för dess administration. Efter en del 
initialsvårigheter fungerar denna organisation i dag väl. Det kan starkt ifrå
gasättas om det är försvarbart att genom drastiska åtgärder riva upp denna 
organisation efter sti relativt kort tid. I synnerhet gäller dessa betänklighe
ter beträffande den av utredningens ordförande reservationsvis skisserade 
reformen. Enligt rättshjälpsnämndens mening finns det inte någon verklig 
anledning att genomföra en reform över hela linjen. Snarare bjuder klokhe
ten att man går fram stegvis och börjar med reformen angående familje
rättsmålen. Först sedan erfarenheter vunnits av denna i och för sig ej obe
tydliga reform bör man överväga om ytterligare steg kan tas på den sålun
da anträdda vägen. Fördelen med ett sådant förfarande består friimst däri 
att riittshj~ilpsnlimndsorganisationen kan bantas på ett mjukare sätt än vad 
utredningsförslaget kan leda till. Vidare fär man en värdefull erfarenhet av 
advokatkårens handläggning av rättshjälpsfrågorna att bygga på inför en 
eventuellt fortsatt reform. 

Slutligen vill rättshjälpsnämnden som ett allmänt omdöme om förslagen 
framhålla att dessa ofta har karaktären av en skenreform. Uppgifterna eli
mineras inte utan flyttas bara över till någon annan funktionär eller myn
dighet. Skall man över huvud reformera på det sättet, måste det kunna vi
sas på klara fördelar därmed. Det har utredningen inte alltid lyckats med. 

Beträffande enskildheterna i betänkandet vill rättshjälpsnämnden anföra 
följande. 

Terminologi 

Rättshjälpsnämnden är ense med utredningen om att benämningen kost
nadsbidrag på den avgift, som den rättssökande skall betala. bör slopas. 
Enligt nämndens mening är den föreslagna beteckningen rättshjälpsavgift 
bra. 

I 2 § 2 st. förslaget till ny rättshjlilpslag anges att den som lämnar eller 
förordnats att lämna annan rättshjälp än rådgivning benämnes offentligt bi
träde. Enligt nuvarande terminologi kallas endast den som förordnats till 
biträde enligt 41 § rättshjälpslagen för offentligt biträde. Biträde i ärende 
där allmän rättshjälp beviljats är däremot rätt och slätt biträde enligt rätts
hjälpslagen eller - kortare - rättshjälpsbiträde. Utredningen har ansett att 
det ligger nära till hands att i båda fallen använda den gemensamma be
teckningen offentligt biträde, eftersom biträdena förordnas av myndighet 
och uppbär ersättning av allmänna medel. En större enhetlighet blir onekli-
gen följden av förslaget. Å andra sidan måste då, såsom utredningen också 
funnit, beteckningen på den särskilda rättshjälpsformen "Rättshjälp ge
nom offentligt biträde" ändras. Utredningen har stannat för beteckningen 
"Rättshjälp i ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa ut
länningsärenden m. m." Nämnden anser att denna beteckning är otymplig 
och svårhanterlig. Med hänsyn härtill och till att den nuvarande terminolo
gin är väl inarbetad avstyrker nämnden förslaget i denna del. 

1.8 Rätt~hjälpsnämnden i Göteborg 

Betänkandet innefattar en förtjänstfull genomlysning av de olika frågor
na inom rättshjälpens område. Förslaget är enligt nämndens uppfattning 
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vi.il iignat att Higgas till grund för ny lagstiftning. Nämnden ansluter sig i allt 
väsentligt till de föreslagna lösningarna. Pä några punkter har nämnden 
dock avvikande mening eller önskar anföra ytterligare synpunkter på sätt 
framgår av det följande. 

1.9 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 

Allmiint om behm·et ar en rej(1rm m• riillshjiilpssystcmet. 

Niimnden vill till en början instiimma i att det föreligger ett angefäget be
hov av att förenkla och effektivisera det nuvarande rättshjälpssystemet. 
Även om nämnden - såsom torde framgå av det följande - har åtskilliga 
invändningar att göra mot utredningsförslaget. har nämnden funnit detta i 
viisentliga delar ha sådana förtjänster att det bör kunna läggas till grund för 
fortsatta överväganden om ändringar i rättshjälpssystemet. 

1. JO Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Den av utredningen föreslagna nya lagen anser rättshjälpsnärnnden icke 
innebära förenklingar eller mindre byräkrati vid handhavandet av de olika 
beslutsfunktionerna. Utredningens förslag innebär endast en umj("irdel11ing 
av dessa funktioner med följd att lagen blivit än mer svårtillgänglig. vilket 
kommer att medföra ökade kostnader och gå ut över rättssäkerheten på 
grund av bristande enhetlighet i praxis. 

I utredningen har ofta återkommit påståendet att rättshjälpsnämnden 
icke har "högre kompetens" än andra myndigheter. Utredarna har därvid 
bortsett från det faktum att n~imnderna blivit specialister beträffande lagen 
om rättshjälp och fätt långt gående erfarenhet i dessa problem bland annat 
på grund av mångfalden av ärenden som nämnderna under årens lopp 
handlagt. Enhetlig praxis och snabb handläggning vid tillämpningen av de i 
huvudsak för all rättshjälp gemensamma reglerna kan självklart lättast 
uppnås genom att beslutandefunktionerna koncentreras till ett sl'l litet antal 
myndigheter som möjligt. 

Förslaget att införa begreppsiirzdrirzgar så att beteckningen maximibe
loppet för kostnadsbidraget ersätts med rättshjälpsavgift tillstyrkes. Där
emot avstyrkes att terminologin offentligt biträde används för alla former 
av rättshjälp. eftersom olika regler i väsentliga avseenden gäller för de oli
ka typerna av rättshjälp. Uttrycket offentlig försvarare bör bibehållas. då 
det är en allmänt vedertagen och adekvat benämning som används i rätte
gång. Att ersätta nuvarande offentliga biträden med ett namn innehållande 
11 ord är enbart ägnat att förknippas med byråkrati i dess negativa bemär
kelse. De benämningar som för närvarande gäller är klara. precisa och ger 
adekvata associationer till vad man talar om. Utter nuvarande beteckning 
alltför enkel mäste man väl kunna hitta någon ersättning för den som ej är 
ägnad att förvirra. 

I. I I Domstolsverket 

Enligt direktiven till rättshjälpsutredningen skulle kravet på enkelhet vid 
förfarandet ges en framträdande plats under utredningsarbetet. Dubbelar
bete och onödig pappershantering borde undvikas. Såvitt kan bedömas in
nebär utredningens förslag att förfarandet också förenklas. I några hänse-
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emlen synes det emellertid som om effekten av utredningens förslag kom
mer att hli den motsatta. Detta giilfer särskilt de nya regler utredningen 
föreslår beträffande fastställande av rättshjälpsavgift och avräkning med 
biträde. Ytterligare överväganden i några hänseenden torde som framgår 
av det följande erfordras under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

I utredningen har enighet förelegat om att några rättshjälpsnämnder 
måste bibehållas. En utskiftning på andra myndigheter av alfa de uppgifter 
som i dag fullgörs av rättshjälpsnämnd har inte ansetts möjlig. Domstols
verkct delar den uppfattningen. Funktionsförddningen mellan nämnder, 
andra myndigheter och advokater bör då ske så att systemet blir så enkelt 
och slikert som möjligt utan att kostnaderna stiger. Särskilt bör därvid ad
minislrationskostnaderna uppmiirksammas men det är självfaller nödvän
digt att se till så att inte besparingar genom förenklad hantering utlöser en 
långt större fördyring av rättshjälpen. 

Rättshjälp begärs i allmänhet innan angelägenheten anhängiggjorts vid 
myndighet. En spridning av beslutsfunktionerna vid allmän rättshjälp som 
går utöver vad utredningens majoritet föreslagit torde därför vad gäller an
tal lirenden endast vara av liten betydelse. En ytterligare spridning i enlig
het med vad som nedan föreslås (s. 10- 11) jämfört med de förslag ordfö
randen med instämmande av experten Reuterwalf framlagt i denna del tor
de vara av helt marginell betydelse. Såvitt domstolsverket kan bedöma 
torde således sistnämnda förslag jämfört med verkets förslag pä berörda 
punkt endast innebiirn en ytterligare minskning om högs! 500 av antalet 
iirenden vid rättshjälps nämnderna. 

Utredningens sekretariat har utarbetat ett utkast till rättshjälpsförord
ning. Förslaget fär niirmast betraktas som en skiss. Såsom framgår av det 
följande behöver en blivande förordning förses med ytterligare en rad be
sUimmelser. Domstolsverket vill i sammanhanget poängtera den betydelse 
som tilfämpningsföreskrifterna har för förfarandet inom riittshjälpssyste
met. Det kan nämnas att på grund av det samband som tillämpningsreglcr
na har med de blanketter som behövs för rättshjälpens administration utar
betade på sin tid DON på uppdrag av justitiedepartementet utkast till den 
nuvarande rättshjälpskungörelsen. 

Utredningens förslag till förändringar av rättshjälpssystemet är så ge
nomgripande att det torde vara nödvändigt att i sin helhet arbeta om rätts
hjälpslagen tRHL). Utredningens omredigering av lagtexten har gjort den 
mer överskådlig. Domstolsverket anser emellertid att I § första stycket 
förslaget till rättshjälpslag även fortsättningsvis har sin naturliga plats un
der lagens avsnitt om tilliimpningsområdet. 

RHLs terminologi har till viss del föreslagits bli ändrad. Domstolsverket 
ställer sig positiv till att den missvisande benämningen kostnadshidrag er
sätts med termen rättshjälpsavgift. Däremot avstyrker domstolsverket den 
föreslagna gemensamma termen "offentligt biträde". Enligt domstolsver
kets mening är de nuvarande benämningarna för olika typer av biträde så 
vedertagna att någon förändring på denna punkt ej bör göras. Vidare finner 
verket den föreslagna benämningen "rättshjälp i ärenden om administrati
va frihetsberövanden och vissa utlänningsärenden m. m." knappast utgöra 
en terminologisk förenkling. 

1.12 Rikspolisstyrelsen 

Rikspolisstyrelsen får inledningsvis anföra att utredningens förslag om 
behovsanpassning av rättshjälpsformerna och förenkling av rättshjälpssy-
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stemet samt viss omfördelning av myndighetsfunktioncma synes i princip 
vara väl avvägda rn:.:h Uimpliga för att åstadkomma i direktiven avsedd för
b~ittring och effektivisering av nuvarande rättshjälpssystem. Styrelsen in
stiimmer diirför i stort med utredningens allmänna överväganden och för
slag. 

J .13 Försvarets civilförvaltning 

Civilförvaltningen delar utredningens uppfattning att det nuvarande 
riittshjälpssystemet frän 1972 präglas av alltför mycket byråkrati och att 
det är svårtillgängligt såväl för handläggande myndigheter som för allmän
heten. 

Utredningen har lagt ned ett betydande arbete på att söka anpassa rätts
hjlilpen till allmänhetens behov och även föreslagit beaktansvärda för
enklingar av de olika rättshjälpsformerna med avseende på innehåll och 
ti!Himpningsområde. Civilförvaltningen anser att betänkandet i huvudsak 
bör kunna utgöra underlag för ny lagstiftning på området. 

Civilförvaltningen har sett som sin främsta uppgift att yttra sig över frå
gor som hänför sig till fördelningen av myndighetsfunktionerna inom rätts
hjälpssystemet och vill därutöver endast något beröra advokats behörighet 
vad avser rätten att besluta i olika rättshjälpsfrågor. 

1.14 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen vill inledningsvis understryka det väsentliga i att rätts
hjälpssystemet utformas så att det kan utnyttjas av så många som möjligt. 
Samhällsutvecklingen mot alltmer komplicerade förhållanden på alla om
råden gör det alltmer angeläget att den enskilde har tillgång till kvalificerad 
hjälp för att kunna tillv;irata sina intressen och rättigheter också mot myn
digheter, organisationer och företag. Det är också viktigt att hjälpinsatser
na kan erhållas snabbt, enkelt och till rimlig kostnad. 

Införandet av begreppet rättshjälpsavgift och offentligt biträde även be
träffande allmän rättshjälp tillstyrks. 

1.15 Landstingsförbundet 

I och med att reformen om samhällets rättshjälp trädde i kraft den I juli 
1973 upphörde i stort sett det tidigare landstingskommunala engagemanget 
på detta område. Det enda inflytande som finns kvar för landstingskommu
nernas del består i de relativt begränsade nomineringar av lekmannaleda
möter i de sex rättshjälpsnämnderna, som landstingen i länen inom respek
tive nämnds verksamhetsområde har att företa vart tredje år. 

Det förutsattes redan vid reformens genomförande att en översyn gans
ka snart skulle behövas. Enligt det föreliggande förslaget skall i huvudsak 
rättshjälpsformerna utökas och myndighetsfunktionerna inom rättshjälps
systemet fördelas om. Styrelsen finner för sin del, utifrån de synpunkter 
landstingsförbundet har att bevaka, inte anledning att gå närmare in på be
tänkandets mer allmänna innehåll och har ingen invändning mot att för
slagen genomförs. 
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1.16 Sveriges domareförbund 

Under den tid rättshjälpslagen varit i tilliimpning har det varit naturligt 
för domarkåren att göra jiimförelser mellan det tidigare systemet med fri 
riittegång och rättshjälpsförfarandet. För de allmänna domstolarnas del 
har rättshjälpen tydligtvis medfört viss relativ lättnad i arhetsbördan men 
man har inte kunnat frigöra sig från tanken att denna liittnad vunnits till ett 
alltför högt pri>; vid beaktande av den hyråkrati som blivit följden av rätts
hjiilpssystemet i dess nuvarande utformning. Det nuvarande systemet har 
dessutom ibland varit till hinders vid handläggning av mål i det ansökning
ar om riittshjälp inte varit avgjorda då mål företagits till förhandling. och 
det har förekommit att domstolen sett sig nödsakad vänta med meddelande 
av dom i avvaktan på att rättshjälpsärendet blivit avgjort. Det av rätts
hjiilpsutredningen framlagda förslaget innebär för de allmänna domstolar
nas del att de skall avgöra frågor om beviljande av allmän rättshjälp i hos 
dem anhiingiga mål och ärenden och om ersättning till biträden samt beslu
ta om substitution, byte och entledigande av biträde och om upphörande 
av rättshjälp. De föreslagna reglerna är ägnade att undanröja nyss antydda 
svårigheter utan att domstolarnas arbete med rättshjälpsärendena i mera 
betydande grad ökas. Förbundet tillstyrker därför i princip förslaget såvitt 
angår dessa domstolar. 

1.17 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Då rättshjälpsreformen genomfördes 1973, innebar den en mycket om
fattande och välkommen förbättring av allmänhetens möjligheter att ta till
vara sin rätt. Att det efter en i ett slag genomförd reform av så stor omfatt
ning skulle visa sig praktiska tillämpningssvårigheter och andra olägenhe
ter, var nog ofrånkomligt. 

Ganska snart blev det uppenbart, att det nya rättshjälpssystemet på oli
ka punkter blivit byråkratiskt och medfört en del orättvisor. Även om vis
sa mindre justeringar därefter gjorts. är den nu genomförda översynen 
nödvändig och hälsas med tillfredsställelse. 

Föreningen kan dock inte underlåta att beklaga att direktiven till rätts
hjälpsutredningen av ekonomiska skäl starkt har begränsat möjligheterna 
att göra rättshjälpssystemet ännu bättre än vad utredningen nu kunnat 
föreslå. 

1.18 SACO/SR 

En utgångspunkt för översynen av nuvarande rättshjäfpssystem var att 
det rättsskydd som avsågs med rättshjälpsreformen skulle vidmakthållas 
samt att möjligheterna till samhällets rättshjälp i större utsträckning skulle 
anpassas till allmänhetens behov. SACO/SR vill därför uttala sin tillfreds
ställelse över att det nu föreliggande förslaget i flera hänseenden innebär 
en utökad och för allmänheten förbättrad rättshjälpsservice. Sålunda före
slås bl. a. att möjligheter införs att erhålla rättshjälp i samband med bodel
ning och att ytterligare möjligheter införs till ersättning för privat sakkun
nig och för inställelsekostnader. Vidare avses att rättshjälp skall kunna ut
gå vid s. k. massärenden och att en generösare tillämpning förordas vid 
prövning av rättshjälp åt näringsidkare. 
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2 Beviljande av allmän rätl'ihjälp m. m. 

2.1 Bostadsdomstolen 

6. Allmiin1111 synpunkter på fiirdelningen 111· myndi1<het.1:funktionern11 inom 
riit t s hjii/pssystemel 

Bostadsdomstolen delar utredningens uppfattning att vissa rationalise
ringsvinster bör kunna göras genom en omfördelning av myndighetsfunk
tioncrna. Domstolen lir dock inte i alla delar ense med utredningen när det 
gäller det sätt på vilket denna omfördelning bör ske. 

RHL:s system enligt vilken så gott som alla egentliga rättshjälpsärenden 
I hlir bortses från offentlig försvarare) administreras <tV rättshjälpsnämnd, 
oavsett om den rättsliga angelägenheten handläggs inför domstol eller an
nan myndighet eller helt utomrättsligt är i en del fall onödigt tungrott. En
ligt domstolens mening hör det inte väcka betänkligheter att i betydligt 
större utsträckning än f. n. dela upp funktionerna på olika organ. Systemet 
hör sålunda göras mer flexibelt sä att det organ som i det enskilda fallet lig
ger närmast till hands att vidta viss åtgärd ocksä fär behörighet att göra 
detta. Att samma slag av åtgärd eller beslut därvid alltefter omständighe
terna kan komma att vidtas av skilda organ synes inte innebära några olä
genheter. 

Bostadsdomstolen delar utredningens uppfattning att advokat eller biträ
dande jurist på advokatbyrå bör få rätt att själv fatta beslut i sådana famil
jerättsliga angelägenheter där rättshjälp erfarenhetsmässigt nästan alltid 
beviljas och där rättshjälpsnämndens prövning därför framstår som en ren 
fonnalitet. Däremot är domstolen utomordentligt skeptisk mot iden att ad
vokat skulle ges en generell rätt att - med undantag för vissa speciella si
tuationer - bevilja rättshjiilp så att säga a conto for upp till sex timmars ar
bete. Med undantag för de nyss berörda familjerättsliga angelägenheterna 
hör enligt domstolens mening <illmän rättshjälp liksom f. n. beviljas av 
myndighet. Domstolen anser sig i detta sammanhang kunna bortse från 
den i praktiken inte använda rättshjälpsformen "rättshjälp utan beslut av 
rättshjälps nämnden". 

När det gäller frågan om vilken myndighet som skall bevilja rättshjälp 
dlir detta ej ankommer på advokat finner bostadsdomstolen det naturligt 
att uppgiften som regel ankommer på domstolen i de fall där angelägen
heten är anhängig vid allmän domstol i motsvarande) medan prövningen i 
utomprocessuella angelägenheter bör ligga på rättshjälpsnämnd. Vem som 
skall pröva ansökan om allmän rättshjälp i ärenden vid förvaltningsdom
stol eller förvaltningsmyndighet kan vara mera tveksamt men påverkar 
med hänsyn till det ringa antalet sådana fall inte funktionsfördelningen i 
stort. Enligt domstolens mening bör i allt fall de allmänna förvaltningsdom
stolarna samt arrende- och hyresnämnderna ges sådan behörighet. 

Det är självfallet ofta svårt för ett biträde att genast bedöma om den an
gelägenhet i vilken han konsulteras skall dras inför domstol eller om den 
kan lösas genom uppgörelse utom rätta. Bl. a. på grund härav bör, om rätts
hjälp heviljas. biträdet få tillgodoräkna sig sådant arbete som utförts före 
an~ökan om rättshjälp i betydligt större omfattning än som f. n. följer av 
20 § första stycket RHL. Detta bör gälla vare sig ansökan görs vid rätts
hjälpsnämnd eller domstol. Härigenom undviks att särskild ansökan om 
rättshjälp görs hos rättshjälpsnämnd trots att det är antagligt att domstols
talan inte kan undvikas. Med en sådan mer generös retroaktivitetsregel 
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torde också syftet med utredningsförslaget om "sextimmarsrättshjälp" i 
allt väsentligt bli tillgodosett. 

Från det här skisserade systemet med parallell behörighet för allmän 
domstol m. tl. och rättshjälpsnämnd bör dock. såsom utredningen föreslår. 
göras undantag för angelägenheter av mer speciellt slag diir en enhetlig 
rällstilliimpning kräver alt prövningen kom:entreras till ett fåtal prövnings
myndigheter. 

9. Be~·iljande m' allmiin rätt.1/zjä/p 

Bostadsdomstolen har redan under 6. angett sin principiella inställning 
till frågan om fördelningen av myndighetsfunktionema inom rättshjälps
systemet. 

Domstolen biträder i enlighet härmed förslaget att advokat i vissa upp
räknade familjerättsliga angelägenheter skall äga rätt att bevilja allmän 
rättshjälp. oavsett storleken av rättshjälpsavgiften och den beräknade 
rättshjälpskostnaden. Domstolen har i och för sig inga erinringar mot den i 
16 § gjorda uppräkningen av sådana angelägenheter men kan föreställa sig 
att ytterligare· ett par familjerättsliga iirendeslag skulle kunna tillföras, 
t. ex. upprättande av äktenskapsförord och testamente. 

Bostadsdomstolen tillstyrker även att ansökan om rättshjälp i de i för
slagets 17 § uppräknade angelägenheterna skall prövas av rättshjälps
nämnd. Vad utredningen anför om intresset av fast och och enhetlig rätts
tillämpning i dessa rättshjälpsärenden finner domstolen övertygande. Det 
sagda gäller oavsett vilka befogenheter som i övrigt ges åt advokat. dom
stol eller förvaltningsmyndighet. 

Som antytts under 6. finner bostadsdomstolen däremot anledning till in
vändningar mot utredningens förslag i 18 § att advokat i övriga angelägen
heter skall ha rätt att själv bevilja allmän rättshjälp och arbeta upp till sex 
timmar på ärendet med skyldighet att därefter begära besked om han får 
fortsätta eller inte. Enligt domstolens uppfattning är det verklighetsfräm
mande att räkna med att den advokat som den rättssökande konsulterar för 
att få hjälp alltid skall kunna verkställa en strikt intresseprövning. Det sy
nes inte uteslutet att advokatens yrkesmässiga grundinställning att hjälpa 
den som söker hans bistånd ibland kan komma alt leda till en mer liberal 
bedömning av sökandens intresse av au få sin sak prövad än som f. n. gäl
ler enligt rättshjälpsmyndighetemas praxis. Domstolen delar experterna 
Joelssons och Annika Sehlstedts uppfattning att förslaget är ägnat alt med
föra ökade kostnader för det allmänna. Ett genomförande av förslaget le
der vidare ofrånkomligen till hetydande ojämnhet i tillämpningen genom 
att prövningen sprids på ett stort antal personer. 

Bostadsdomstolen är också skeptisk till konstruktionen med underställ
ning av frågan om fortsatt rättshjälp sedan sex timmars arbete lagts ner på 
ärendet. Om en advokat har beviljat allmän rättshjälp och arbetat med an
gelägenheten i sex timmar blir det säkerligen mycket svårt för rättshjälps
nämnden eller domstolen att avbryta rättshjälpen. i synnerhet om ärendet 
närmar sig sitt avgörande. 

En ytterligare olägenhet med förslaget är alt möjlighet öppnas för rälts
hjälpssökande att i samma rättsliga angelägenhet vända sig till flera advo
kater, som varandra ovetande beviljar rättshjälp. Sådant missbruk av 
rättshjälpen lär inte kunna kontrolleras från det allmännas sida. Av betän
kandet framgår inte om utredningen tlinkt sig att missbruk i efterhand skall 
kunna beivras med stöd av 39 § i förslaget. Även om sådan möjlighet till-
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skapas. vilket hl. a. synes förutslitta viss omarhetning av ansökningsfor
muliiret, kommer uppenharligen restitutionstalan att orsaka myndigheter
na hesv~1r och kostnader. 

Pä grund av det anförda avstyrker hostadsdomstolen utredningens för
slctg i 18 ~. Domstolen vill i stiillet erinra om sitt under 6. framförda förslag 
om liberaliserad retrnaktivitetsregcl. 

Enligt 20 § första stycket RHL kan advokat fä erslittning för arbete och 
kostnad som uppkommit före ansökningen. om denna gjorts utan oskiiligt 
dröjsmål. Enligt förarhetena (prop 1974: 71 s. 21) bör hestämningen "utan 
oskäligt dröjsmål" tolkas restriktivt. I praxis li!r försening på mer än tio 
dagar inte godtas. Detta har medfört olägenheter av olika slag. Domstolen 
föreslår att den nuvarande regeln ändras så att advokaten kan få ersättning 
för arbete som utförts längre tid innan ansökan om allmiin rättshjälp görs -
hos domstol eller rättshjälpsnämnd - förslagsvis 2 månader. Möjligheten 
till retroaktiv ersiittning kan f. ö. begränsas ytterligare genom ett belopps
tak. En förutsättning för att arbete före ansökan om rättshjiilp skall kunna 
ersiittas är enligt domstolens förslag att ansökningen hifalls. Är frågan här
om tveksam enligt advokatens uppfattning hör han naturligtvis liksom f. n. 
ge in ansökan efter rådgivningsfasen. Ett genomförande av domstolens 
förslag bör, i förening med den utvidgade tiden för rådgivning, tillgodose 
ett av syftena med den föreslagna bestämmelsen i 18 §. 

Beträffande 21 § i förslaget anser bostadsdomstolen att inte bara allmän 
domstol nch vissa specialdomstolar m. m. utan även allmän förvaltnings
domstol dvs. regeringsrätten och kammarrätterna skall kunna bevilja all
män rättshjälp. Detsamma gäller hyres- och arrendenämnderna där hand
läggningen sker i domstolsmässiga former. liksom överexekutor. 

23. Specialmotii·ering 

20 § Enligt första stycket i paragrafen kan advokat. varmed jämställs bi
trädande jurist på advokatbyrå, förordnas till biträde. Endast om särskilda 
skäl föreligger, kan annan lämplig person förordnas. Detta innebär en klar 
skärpning i förhållande till RHL av möjligheten att förordna annan än ad
vokat till bitdide. 

För närvarande presumeras att en advokat (motsvarande) är famplig att 
erhålla förordnande och någon ytterligare prövning görs ej. Beträffande 
andra biträdeskatcgorier sker en prövning av vederbörandes lämplighet. 
Vid denna lämplighetsprövning torde vikt fästas vid arten och beskaffen
heten av angelägenheten i fråga. I förarbetena till RHL framhålls t. ex. sär
skilt att ombudsman hos partsorganisation på hyresmarknaden bör kunna 
utses till hiträde i hyrestvist och det oavsett om tvisten skall prövas av hy
resnämnd eller av domstol (prop. 1972: 4 s. 258). Enligt förslaget skall 
emellertid särskilda skäl föreligga för att t. ex. en ombudsman som är ex
pert på hyresfrågor skall kunna förordnas till biträde. 

Mot bakgrund av det anförda kan bostadsdomstolen inte dela utredning
ens uppfattning att det här närmast skulle vara fråga om en redaktionell 
jämkning. Några skäl för ändring i sak har inte framförts. Domstolen av
styrker förslaget. 
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2.2 Göta hovrätt 

9. Bcri(iande a1· allmän rättshjälp 

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag att allmän rättshjälp i vissa fa
miljerättsmål skall kunna beviljas av advokat. Härigenom synes stora för
delar kunna uppnås inte minst från kostnadssynpunkt. Den föreslagna be
stämmelsen framstår också som föredömligt enkel att tillämpa. 

Däremot avstyrker hovriitten utredningens förslag om riitt for advokat 
att hevilja allmän rättshjälp och därefter arbeta viss tid på ärendet. Den 
möjlighet en advokat enligt nuvarande rättshjtilpslagstiftning har att bevilja 
allmän rättshjiilp har kommit till användning i mycket ringa utsträckning. 
Vid en av DON är 1974 företagen enkät hos ett 80-tal enskilda advokatby
råer !betänkandet sid. 105) angav 42 '?'( av de tillfrågade byråerna som skiil 
härför. att maximibeloppet för klientens kostnadsbidrag regelmässigt var 
for lågt. medan 43 % av hyråerna ansåg att reglerna var för krångliga. 20 '!i· 
av de tillfrågade motiverade den ringa användningen med att det vid even
tuellt efterföljande allmiin rättshjiilp efter heslut av rättshjiilpsnämnden 
kunde visa sig att en felbedömning skett från byråns sida. 

Enligt utredningens förslag skall advokat exempelvis i fall där den riitts
liga angelägenheten avser fordran. arvsriitt eller skadestånd få besluta om 
allmän rättshjälp och arbeta på iirendet i högst 6 timmar innan frågan om 
fortsatt rättshjälp understiilles riiltshjälpsniimndens eller <illmän domstols 
prövning. Är den rättssökandes preliminära riittshjälpsavgift högre än vad 
som motsvarar sex timmars arbete för advokaten, iiger han dock riitt att ar
beta på ärendet till dess kostnaden når upp till rättshjälpsavgiften. Därjäm
te föreslår emellertid utredningen att frågan om riittshjiilp i vissa slag av 
ärenden alltid skall prövas av rättshjiilpsnämnden. De undantag som görs 
frän advokatens beslutanderätt har. såsom utredningen framhåller, i riitts
hjälpsnämndernas hittillsvarande verksamhet ofta visat sig vara svårbe
dömda. Utredningens förslag innebär således att advokaten i många fall 
kommer att ställas inför svåra avvägningar. Den risk för felbedömningar 
från advokatens sida, vilken redan nu uppfattas som ett problem. kommer 
då att öka ytterligare. Som en följd diirav kan advokaterna befaras komma 
att, i högre grad än för närvarande helastc.I rMtshjiilpsniimnderm1 genom 
underhandskontakter för att fä vägledning vid sin hedömning. Att besluta 
om allm~in rättshjälp kommer o~kså att medföra en inte oväsentlig arhets
insats från advokatens sida genom att han måste beräkna sökandens årsin
komst, rättshjälpsavgift. skriva beslut m. m. Till detta kommer vidare det 
merarbete som uppkommer för advokaten i de fall den tillåtna tidsfristen 
överskrides och heslut om fortsatt riittshjiilp skall fattas av myndighet. Det 
av utredningen föreslagna systemet framstår således som än mer kompli
cerat att tillämpa än det som nu gäller och kan förviintas komma till an
vändning i mycket ringa utsträckning. 

Skulle mot förmodan en ökad användning bli följden av utredningens 
förslag torde detta komma att medföra en avseviird kostnadsökning för 
rättshjälpen som helhet. Hovrätten anser att utredningen i denna del inte 
tillräckligt beaktat bland annat den konfliktsituation vari advokaten försät
tes när han skall tillvarataga statens intressen gentemot klienten. Det är 
sannolikt att advokaten i denna situation mången gäng låter klientens in
tressen vinna företräde, vilket kommer att medföra en utvidgning av till
iämpningsområdet för allmän rättshjälp. Det bör i detta sammanhang påpe
kas att en sådan utveckling inte heller torde kunna hejdas genom den pröv
ning som vid den tillåtna tidsfristens utgång skall göras av myndighet. 
17 Riksdagen 19711/79. I sam/. Nr 90 
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Myndigheten kan niimligen hesluta att allmiin riittshjiilp inte vidare skall 
utgå i iirendet men end<1st undantagsvis underlåta <111 hctala ut crsiittning 
till advokaten för det arbete som redan utförts, eftersom detta torde förut
sätta att advokaten gjort en uppenbar felbedömning. 

Sammanfattningsvis finner hovriitten således att utredningens förslag 
om rätt för advokat all bevilja allmiin rättshjiilp i andra mål ~in fomiljerätts
mål iir förenat med avseviirda olägenheter och avstyrker därl'ör att detta 
förslag genomföres. Hovriitten vill i sammanhanget ifrågas~itta om icke 
möjligheterna att bevilja allmän rättshjiilp utan heslut av riittshjiilpsnämn
den hör i övrigt helt borttagas ur rättshjälpssystemet. Detta skulle göra 
rättshjälpslagstiftningen både enklare och mer lättöverskådlig. 

Avskaffas advokats möjlighet att bevilja allmän rtillshjiilp i andra mål i\n 
familjcrättsmål. medför detta att något egentligt behov av att låta allmiin 
domstol besluta om allmän riittshjiilp ej längre synes föreligga. Under 
dessa förutsättningar torde det nämligen endast undantagsvis förekomma 
att ett ärende, vari allmän riittshjiilp önskas. anhängiggörs vid domstol 
utan att beslut i rättshjiilpsfrågan föreligger. Det ringa antalet iirenden 
kommer enligt hovrättens mening att motverka en rationell handliiggning 
av riittshjälpsärendena vid domstol och till följd hiirav relativt sett verka 
kostnadsfördyrnnde. Sett i förhållande till det enskilda ärendet kommer 
vidare rättshjälpsfrågan att förorsaka domstolen ett inte oväsentligt merar
bete genom de kontroller m. m. som ska utföras. Hovrätten anser däiför 
att övervägande skäl talar för att inte belasta domstolarna med iirenden om 
rättshjiilp. Detta gäller - med hänsyn till det under alla omständigheter 
ringa antalet ärenden - även om advokats möjlighet att bevilja allmän 
rättshjälp icke avskaffas. 

Skulle rätten att bevilja allmän rättshjälp - i enlighet med utredningens 
förslag - överflyttas på. allmiin domstol, motsätter sig hovrätten bestiimt 
den begränsning av beslutanderätten som föreligger i lagförslagets 17 §. 
Utredningens förslag i denna del medför endast att reglerna hlir onödigt 
komplicerade och att i tillämpliga fall avgörandet av rlittshjälpsfrågan blir 
fördröjt. 

JO. Riitt.1hjiilp.1·a1·1:ifter 

Domstolsverket utger varje år tabeller över den rättssökandes rätts
hjälpsavgift (kostnadsbidragl i olika inkomstliigen. I det praktiska arbetet 
har således den myndighet eller advokat som skall beräkna rätlshjiilpsav
giften endast att i tabellen läsa av vilken avgift som motsvarar sökandens 
inkomst. Utredningens förslag till enklare system att beräkna rättshjälps
avgiften synes däiför endast ha den mycket begränsade positiva effekten 
att domstols verkets arbete med framtagandet av nämnda tabeller underlät
tas. Mot bakgrund härav vill hovrätten ifrågasätta om det kan anses moti
verat att genomföra utredningens förslag i denna del. speciellt som detta 
medför avsevärda höjningar av rättshjälpsavgiften i vissa inkomstlägen. 
Vid exempelvis en inkomst på 33 000 kr kommer sålunda avgiften for per
son som icke är underhållsskyldig gentemot annan person att bli 200 kr 
mot för närvarande 90 kr. Förslaget medför dessutom förstärkta s. k. trös
keleffekter. 

Betriiffande utredningens förslag till beräkning av den rättssökandes in
komst har hovrätten i och för sig inget att erinra. Förslaget synes emeller
tid icke medföra några påtagliga fördelar i förhållande till vad som nu till
liimpas. 
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2.3 Honätten för Nedre Norrland 

I den mån vid hestiimmande av arvode utrymme kan anses finnas för he
dömning av utfört arbete och dess kvalitet oavsett den tid arbetet uppgivits 
ha krävt delar hovrätten den av utredningens ordförande framförda tesen 
att vid processuell rättshjiilp den handliiggande myndigheten biist kan be
döma de frågor som påverkar arvodets storlek. Det kan tilliiggas att denna 
myndighet iivcn iir mest Himpad att pröva om behov av rättshjälp förelig
ger. Det iir iiven av betydelse att myndigheten ofta b1ittre än rättshjälps
nämnden känner till dem som förordnas till biträde i angeliigenheter varom 
lir fråga. Hovrätten hU!sar därför med tillfn:dsstlillelse en omfördelning av 
beslutsfunktionerna. Hovriitten delar dock inte utrcdningsmajoritetens 
uppfattning att man tills vidare skall stanna så att siiga på halva viigen. I 
stället for att tiinka sig ett etappvis överflyttande av beslutsfunktionerna 
frän rättshjälpsnämnderna bör i ett sammanhang genomföras de förslag 
som utredningens ordförande framlagt i sin reservation till betiinkande. 
Redan det förenklade fö1färande som förslaget innefattar motiverar dess 
genomförande. Hovriitlen delar iiven ordförandens uppfattning Cltt en snar 
vidare utbyggnad av advokaters och jämställdas möjligheter att själva be
vilja allmän rättshjälp bör övervägas. 

Niir det gäller beviljande av allmän rättshjälp erinras om vad tidigare an
förts. nämligen att hovrätten delar utredningsordförandens mening !betiin
kandet s. 277) att olika beslut inom rättshjälpssystemet i princip bör anför
tros den myndighet som handlägger det mål eller ärende i vilket den rätts
sökande önskar eller har rättshjälp. 

Om i enlighet med förslaget advokat beviljat allmän rättshjiilp och den 
riittsliga angelägenheten blir föremål för handliiggning vid allm~in domstol, 
skall domstolen pröva frägan om fortsatt rättshjälp först sedan advokaten 
sysslat med ärendet visst angivet antal timmar. Principen bör vara att se
dan allmän ri\ttshjälp beviljats frågan om förmånens bestånd när som helst 
kan aktualiseras. När rättegången inletts, bör domstolen från bitriidct 
övertaga ansvaret för frågan om rättshjälpen skall bestå. Befinnes det ex
empelvis vid anhängiggörande av talan att denna är obefogad - åberopade 
omstiindigheter kanske inte leder fram till den rällsföljd som yrkats - bör 
rättshjälpen genast bringas att upphöra (jfr 39 § I st. 4 p. förslaget till ny 
rättshjiilpslag). 

Rättshjälpsavgiften har enligt hovrättens mening gjorts alltför starkt pro
gressiv. I de övre inkomstskikten ökar avgiften med 470 kr för vai:ie tusen 
kr i inkomstökning. räknat på basbeloppet i oktober 1977 ( 11800 kr). Re
dan vid ett basbelopp på I 5 000 kr - detta synes inte alltför avlägset -
kommer motsvarande ökning att vara 600 kr. Avgiftsökningen bör enligt 
hovrättens mening icke i något fall tillåtas överstiga nettolöneökningen. 

2.4 Kammarrätten i Göteborg 

B('1·i/jande.frår:or 

Kammarrätten ansluter sig till utredningens förslag att advokat skall få 
besluta om allmän rättshjälp i familjerättsärenden. 

Kammarrätten ställer sig däremot tveksam till förslaget att advokat skall 
få hcsluta om riittshjälp i vissa andra ärendetyper och arbeta upp till sex 
timmar innan beslutet underställs myndighets prövning. Enligt utredning-
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ens egna heriikningar skulle nämnderna befrias från högst tio procent av 
det totala antalet iirenden genom denna del av förslaget. Rationaliserings
vinsten skulle således inte bli siirskilt stor. Utredningens undersökningar 
visar att avslagsfrekvcnsen är betydligt högre i dessa ärendetyper än i fa
miljerättsiirendcna. Detta tyder på att sakprövningcn är svårare i först
niimnda iircndetyper. Enligt kammarrättens bedömning kan man därför in
te bortse från att riittshjälpsområdet kan vidgas. om förslaget genomförs i 
denna del, vilket skulle medföra ökade kostnader för statsverket. Enligt 
den enkätundersökning angående tillämpningen av institutet Hllmiin rätts
hjiilp utan beslut av rättshjälpsniimnd som redovisades i DONs PM angav 
advokaterna som främsta anledning till den begränsade användningen av 
institutet att reglerna var krångliga. Kammarrätten anser att samma omdö
me giiller för den av rättshjälpsutredningen föreslagna ordningen, varför 
det k<tn befaras att institutet skulle tilHimpas endast i ringa omfattning. 

Mot denna bakgrund är kammarriitten tveksam till om utredningens för
slag alt låta advokat besluta om riiltshjälp i iirenden utanför familjerätts
gruppen är lämpligt. 

Utredningen föreslår vidare alt vissa domstolar skall fä besluta om llll
miin riittshjiilp. om frågan om rättshjälp uppkommer först efter det att den 
riitt~liga angelägenheten har blivit föremål för handläggning vid domstolen. 
Enligt kammarrättens bedömning bör samma befogenhet tilläggas de dom
stolar och myndigheter som enligt förslHget skall fastställa ersättningar, så
ledes även förvaltningsdomstolar, arrende- och hyresnämnder samt över
e.xekutor. Dessa domstolar och myndigheter får anses vara väl lämpade att 
besluta om allmän rättshjälp. Att gå ännu längre, såsom utredningens ord
förande föreslagit, och låta alla statliga myndigheter besluta om allmän 
rfötshjiilp kan. såvitt kammarrätten kan bedöma. knappast bidra till ökad 
effektivitet. 

Enligt förslaget skall de allmänna domstolarna inte få besluta om allmän 
rättshjälp i ärenden där det krävs särskilda skäl eller särskild prövning för 
att rättshjiilp skall få beviljas. Som skäl för denna begränsning har utred
ningen anfört önskemålet om enhetlig praxis. Praxis torde emellertid inte 
hli mindre enhetlig, om domstolarna får rätt att besluta om allmän rätts
hjälp i alla ärendetyper. Genom sin sammansättning och verksamhet är de 
allmiinmi domstolarna inriktade på att avgöra juridiska frågor. Detta gäller 
iiven för de andra domstolar och myndigheter som enligt kammarrättens 
förslag skall fä besluta om allmän rättshjälp. Kammarrätten förordl!r där
för att de domstolar och myndigheter, som ges rätt att beslut<1 om rätts
hjälp. får avgöra rättshjälpsfrågan i samtliga typer av ärenden. 

R ii t tshjiilp.1a vgift er 

Kammarriitten tillstyrker utredningens förslag angående förenklingar 
vid beräkning av den rättssökandes inkomst och fastställande av rätts
hjiilpsavgift. De föreslagna avgifterna innebär en höjning jämfört med de 
avgifter som utgår nu. Härigenom förändras den låginkomstprofil som 
riittshjälpssystemet ursprungligen fick. Utredningen redovisar inte några 
skiil för att nu gå ifrån den ursprungliga låginkomstprofilen. Kammarrätten 
h;ir svårt att se några andra skäl för ett sådant steg än rent statsfinansiella. 

I 26 § tredje stycket föreslås att myndighets beslut om skyldighet att er
lägga riittshjälpsavgift skall få verkställas såsom dom. Enligt utredningens 
överväganden syftar stadgandet på de fall då avgiften skall betalas direkt 
till swtsverket. Det torde inte finnas något behov av en motsv<1rande ord
ning niir avgiften skall betalas till biträdet. eftersom biträdet kan underlåta 
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att utföra något arbete innan avgiften betalats. Bestiimmelsen bör utformas 
så att den överensstämmer mer med motiven och förslagsvis fä följande ly
delse. "Myndighets beslut om skyldighet att erlägga rättshjälpsavgift till 
statsverket får verkställas enligt vad som är föreskrivet om domstols 
dom." 

2.5 Göteborgs tingsrätt 

Från rent administrativa utgångspunkter tillstyrker tingsrätten med hän
syn till den tidsvinst och förenkling av ärendenas behandling som vinnes 
att advokat skall fä bevilja rättshjälp och slutföra rättshjälpsärendet i de av 
utredningen angivna familjerättsmålcn och familjerättsliga ärendena. För 
en enhetlig bedömning - ärenden av förevarande slag kommer att behand
las av ett stort antal personer var för sig - bör noggranna och llittillämpade 
bestämmelser meddelas om rättshjiilpsavgiften. 

De rent administrativa fördelarna. främst effektivisering och förenkling 
av rättshjälpssystemet, talar för utredningens förslag att advokat även i an
nan rättslig angelägenhet med viss begränsning skall fä bevilja allmän rätts
hjälp. Dock bör. liksom beträffande familjerättsmålen och de familjerättsli
ga ärendena. rätten att bevilja allmän rättshjälp ej tillerkännas biträdande 
jurist på advokatbyrå. Det är enligt tingsrätten viktigt att betydelsefulla 
frågor av detta slag kommer under en advokats bedömning och står under 
dennes direkta ansvar. 

Vad avser de särskilt uppräknade fall där det ankommer på rättshjälps
nämnden att pröva rättshjälpsfrågan ifrågasätter tingsrätten om dit bör fö
ras bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad. Det 
kan härvid anmärkas att advokat - om den rättshjälpssökande inte varit 
gift utan sammanboende - får bevilja rättshjälp i angelägenhet av ifrågava
rande slag med den begränsning som följer av "sextimmarsregeln". Enligt 
tingsrätten är sistnämnda regel i förening med en väl planerad kostnads
kontroll tillfyllest beträffande bodelningsärenden. 

Tingsriitten finner ej att sådana skäl framkommit att, såsom upptagits i 
17 § i förslaget. begränsning bör föreligga i de allmänna domstolarnas rätt 
att pröva frågor om allmän rättshjälp. Särskilt när det gäller massärenden 
kan en sådan begränsning medföra en onödig byråkratisering samtidigt 
som rättshjälpsnämnden kan antagas ha sämre möjligheter att bedöma frå
gan lin tingsrätten. 

Vidkommande frågan när part begär rättshjälp för handläggning vid för
valtningsdomstol eller förvaltningsmyndighet anser tingsrätten att i vart 
fall förvaltningsdomstol bör tillerkännas samma beslutskompetens i rätts
hjälpsärendcn som utredningen föreslagit beträffande allmän domstol och 
vissa därmedjämstiillda domstolar. Viss tveksamhet kan föreligga huruvi
da samma kompetens skall tillerkännas statlig förvaltningsmyndighet, där 
vid sådant förhållande myndigheten i rättshjälpsärendet skulle bli såväl 
part som beslutande myndighet. De skäl utredningens ordförande anfört 
för sitt ställningstagande för att samtliga statliga myndigheter skall fä pröv
ningsrätt i nu avsedda fall väger emellertid enligt tingsrätten så tungt att 
tingsrätten ansluter sig till den uppfattning utredningens ordförande intagit 
i denna fråga. Samma ståndpunkt gäller för tingsrätten beträffande andra i 
utredningen upptagna frågor såsom tillstånd till byte av biträde, beslut om 
ersättning osv. Tilläggas kan att information om praxis i rättshjälpsären
den och andra frågor rörande rättshjälpssystemet kan i tillräcklig omfatt
ning föras ut till berörda myndigheter, förslagsvis av domstols verket. 
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2.6 Kristianstads tinJ,?srätt 

bcWnkandet förcslns. i enlighet med utredningens direktiv. ätgiirder 
som hdt klart skulle effektivisera de olikn r~ittshjiilpsformerna och för
enkla rättshjiilpssystemet utan att för den skulle försämra riittsskyddet. 
Enl_igt tingsri.ittens mening skulle emellertid de mycket angeliigna syftena 
med översynen av riiltshjälpssystemet tillgodoses i i.in högre grad. l•m de 
förslag till åtgärder genomförs som utredningens ordförande med instiim
mande av experten Reuterwall framlagt i reservation till befänkandet. 
Tingsriitten vill för sin del bestiimt förorda all så sker. 

1 det följande tar tingsrätten upp olika av utredningen behandlade spörs
mål i samma ordning Sl)m de redovisats i betänkandet. Kommentarerna tar 
av naturliga skiil sikte friimst på att lämna synpunkter i frågor som kan ha 
betydelse Hir de allmlinna domstolarna. 

Tingsriitten vi.ilkomnar att ordet kostnadsbidrag utmönstras ur ri.itts
hjälpslagen och ersätts med det i sammanhanget mer Hittförstaeli!!a och 
adekvata uttrycket ri.ittshjiilpsavgifl. Likasn anser tingsrätten det vara väl
betiinkt att, som föreslagits, beteckna alla biträden inom riittshjtilpslagens 
ram som offentliga hiträden. Såsom utredningen konstaterat (s. 70) hehövs 
for den sndan iindring av terminologin som sist nämnts en annan henlim
ning för en riittshjiilpsform som behandlas i nuvarande 41- 45 §§. Tingsriit
ten vill emellertid ifrng<isiitta om inte det av utredningen föreslagna uttryc
ket iir för ll'mgt och otympligt. Enligt tingsrättens mening iir "'särskild ri.itts
hjlilp" en lämpligare benlimning för denna rättshjälpsform. 

Utn:dningen uttalar på s. 78 nederst att allmiinna domstolar av praktiska 
sbl i viss utsträckning bör kunnn anförtros att pröva rättshjälpsfrngan i 
fall nlir frngan uppkommit först sedan talan väckts eller målet eller iirendet 
eljest anhängiggjorts. Uttalandet ger uttryck för tveksamhet beträffande de 
allmiinna domstolarnas förmågn att handlägga rättshjälpsfrågor. Längre 
fram i bctiinkandet (s. 115) sägs emellertid att det i sådana fall ~ir naturligt 
att <1llmiin domstol beslutar om allmiin rättshjiilp skall utgä eller inte. efter
som domstolen ju är bii~t insatt i vad målet eller ärendet rör och därför tor
de ha de båqa förutsättningarna att bedöma om behov eller rättsligt intres
se av riittshjiilp föreligger. Tingsrätten vill kraftigt understrykn sistnämnda 
uttalande och tilliigga att de allmiinna domstolarnn tidigare har skött mot
svarande uppgift enligt lagen om fri rättegång väl. Enligt betänkandet Is. 
116) talar önskemålet om en enhetlig praxis i rättshjälpshänscende likväl i 
vissa fäll så starkt för att prövningen av rättshjälpsfrågan bör ligga på rätts
hj~ilpsnämnden att inte ens allmlin domstol där målet eller lirendet är an
hängigt kan anförtros uppgiften. Tingsriitten är för sin del av den uppfatt
ningen att det inte kan vara rimligt att tillmlita omsorgen om att rättspraxis 
blir enhetlig - om nu oenhetlighet av betydelse kan befaras - sädan vikt 
att man för att tillgodose ändamålet är beredd att lligga rättshjälpspröv
ningen på annan myndighet än den som ur alla andra synpunkter är bäst 
Himpad för uppgiften. Allmän domstol bör alltså anförtros att i sådana fall 
som nu avses pröva rättshjiilpsfrågor av alla shlg. Tingsrättens nu redovi
sade instiillning till frågan om fördelningen av myndighetsfunktionerna 
framgår i och för sig redan av vad inledningsvis anförts om att reservan
tens förslag bör genomföras. Frågan tillmäles emellertid av tingsrätten så
dan vikt, i vad de allmänna domstolarna därav berörs, att rätten särskilt 
velat understryka sin uppfattning. 
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Enligt tingsriittens mening iir det en sund princip att åt advokat i stiirsta 
möjliga utstriickning överlåta att licvilja allmiin rättshjiilp, eftersom en 
riittssökande av naturliga skiil i regel först viinder sig till en advokatliyrå 
med sina rättsliga spörsmål. och det leder till minskad byråkrati om riitts
hjälpsfrtlgan k:1n avgiiras i detta sammanhang. Det kunde kanske tyckas 
att det vore hehövligt med hcsUimmclser om kontroll mot missliruk av 
främst sextimmarsregeln. Hiirigenom skulle emellertid en stor del av smi
digheten och vinsten med den valda liisningcn ga förlorad. Tingsrätten har 
diirför ej något att erinra mot förslaget som det utformats i denna del. 
Emellertid vill tingsriitten. i anslutning till uppriikningen av de olika äm
nesområdena i 16 ~ I st. lagförslaget. fasta uppmiirksamheten på att i fråga 
om omyndighetsförklaring eller dess hiivande möjlighet finns för domstol 
att enligt föriildralialken ( 10 kap. 13 *'förordna rättcgångsbiträde som får 
ersättning av allmiinna medel. Viss samordning torde vara önskviird mel
lan rfötshjiilpslagen och föriildralialken i lierört avseende. Vidar!.! må påpe
kas att 16 * 2 st. nämnda förslag fått en delvis felaktig avfattning. Anled
ning saknas niimligen hänvisa till 17 * I st. 7, eftersom inget av de i 16 § I 
st. uppriiknade målen och iirendena kan hamlHiggas enligt den s. k. små
målslagen. 

Det föreslagna avgiftssystemet är starkt progressivt. För en person. vars 
inkomst uppgår till 50 000 kr. är rättshjälpsavgiften enligt förslaget I 090 kr. 
medan avgiften för den, vars inkomst uppgår till 83000 kr. är 8890 kr. 
Skillnaden i rättshjiilpsavgift för dessa inkomsttagare iir således 7 800 kr. 
Mot bakgrund av rådande skatte- och bidragsreglcr mtbtc det starkt ifråga
sättas om en så avsevärd skillnad i r1ittshjiilpsavgift för inkomsttagare i 
angivna inkomstlägen är sakligt motiverad. 1 förslaget till avgiftssystem 
har inte tillräcklig hänsyn tagits till den försörjningsbörda. som sökanden 
kan ha. Inte heller har reglerna om beskattning av inkomsterna inom en fa
milj och de konsekvenser dessa regler fär för familjeekonomin beaktats. 
Det sagda kan illustreras genom följande exempel. En person med fem 
barn och hemarbetande hustru utan inkomst samt en årslön på 110 000 kr 
får själv svara för sina rättegångskostnader. Ett sammanboende eller gift 
par utan barn. där var och en har en inkomst på 55 000 kr. har var och en en 
riittshjälpsavgift som är begränsad till I 500 kr. Det är dock uppenhart att 
de senare har en betalningsförmaga, som avscviirt överstiger fämiljeförsör
jarens. vars skenhart höga inkomst skall riicka till sju personer. Därtill 
kommer att denne fär betala omkring 15 000 kr. mer i statlig skatt än de hä
da andra tillsammuns. Då alla bör ha samma möjlighet att skaffa sakkunnig 
hjälp i juridiska angeHigenheter. synes sbl föreligga för att närmare under
söka om de föreslagna riittshjiilpsavgifterna 1ir rimliga och svar:H" mot den 
riittssökandes verkliga betalningsförmåga. 

2. 7 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö 

Bel'i/jande m· riittshjii/p 

Utredningen föreslår att advokat i betydande omfattning skall få bevilja 
rättshjälp i mål eller ärenden som skall hli föremål för prövning i domstol. 
Däremot skall rättshjälp alltid lieviljas av riittshjälpsniimnden lil. a. i fall då 
ärendet skall prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighct. 
Advokat skall alltså inte få bevilja rättshjälp i ärenden vid arrenden1imnd 
eller hyresnämnd. Hyresnämnden har inget att erinra mot att prövningen 
sålunda ligger kvar hos rättshjälpsnämnden. De ärenden som handlägges i 
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hyresn~imnderna iir niimligen sinsemellan av mycket olika beskaffenhet. 
Det iir sälcdes viktigt all en viss enhetlighet iakttages vid beviljandet av 
riittshj~ilp. I tirenden om förHingning av hyresavtal lir riittshjiilp ofta moti
verad. men åtskilliga lirenden av andra typer kan inte sägas vara av sådan 
vikt för den riittssökande <itt riittshjälp normalt bör utgå. 

Om frågan om allmiin riittshjälp uppkommt:r sedan den rättsliga angelä
genheten har blivit föremål för handliiggning, föreslår utredningen att rätts
hjlilp skall kunna beviljas av domstol men ej av förvaltningsdomstol eller 
av förvaltningsmyndighet. Utredningens ordförnnde och en expert anser 
att alla statliga myndigheter bör fä pröva rättshjälpsfrågan i nu avsedda 
fall. Hyresnlimnden insHimmcr i denna fråga med minoritetens förslag. 
Nlir ett mål eller iirende blivit föremål för handläggning. måste det nämli
gen vara Hittare för den handläggande myndigheten lin för riittshjiilpsnämn
den att bedöma huruvida behov av rättshjälp verkligen föreligger. 1 syn
ncrhd giiller detta förvaltningsdomstolar eller myndigheter. vilka liksom 
hyresnf1mnden huvudsakligen arbetar med muntligt förfarande. Om det vid 
det första sammanträdet visar sig att lirendet fordrar handläggning vid flera 
sammantrliden eller att behov av rlittshjiilp av andra skäl föreligger. kan då 
rlittshjlilpsfrågan lösas på ett snabbt och smidigt s~itt. 

2.8 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Beri(j111ule 111· a/lmiin riittsltjiilp 

Som utredningen framhållit inskrlinker sig rättshjälpsnlimndens pröv
ning i det stora flertalet fall av äktenskapsskillnader och vissa andra famil
jerlittsmhl till ett enkelt konstaterande att ansökningen skall bifallas och att 
maximihelopp för kostnadsbidraget skall fastställas. Nämnden har därför 
ingen erinran mot förslaget att advokat tilläggs befogenhet att - oavsett 
vilket kostnadsbidrag som kan ifrågakomma - bevilja ullmän rättshjälp i 
denna typ av rlittsliga angeHigenheter. Dessa pröva~ ju till övervägande del 
av allmän domstol. vilket är ägnat att tillskap<• viss kontrollmöjlighet och 
att minska riskerna för eventuellt missbmk. Undantag bör dock göras för 
vissa typer av lirenden som kräver särskilda överväganden. Hit hör de fles
ta lirenden angående verkställighet och dessa bör därför inte ingå i "kata
logen" enligt 16 § i förslaget. Detta gäller även ärenden angående omyn
dight:tsförklaring. vars införande i denna paragraf enligt nämndens upp
fattning i viss män kolliderar med bestämmelsen i förslaget till 21 § tredje 
stycket sista punkten. 

Däremot torde "katalogen" kunna utökas med i vart fall angelägenheter 
rörande uppriittande av äktenskapsförord och av testamente. Dessa ange
lägenheter iir till sin natur sådana att de för det mesta kan klaras av snabbt 
och utan större kostnader samt att risken för ett obehötigt utnyttjande av 
förmånen torde vara minimal även om iirendena inte blir föremål för myn
dighets behandling. 

Enär angelägenhet angiven i 16 § lagförslaget inte torde komma att 
handHiggas enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden er
fordras i paragrafens sista stycke inte någon hänvisning till 17 § första 
stycket 7. 

Rättshjälpsnämnden vill fästa uppmärksamheten på att bland advokater 
den missuppfattningen inte är ovanlig att heviljad rättshjälp för boskillnad 
omfattar jämväl arbete med förrlittande av bodeln.ing efter boskillnadsdo
men. Denna missuppfattning har medfört ekonomiska konsekvenser för 
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advokaterna. Med hänsyn härtill och till att advokater ju enligt förslaget 
skall äga rätt att själva bevilja allmiin riittshjiilp för boskillnad synes ett ut
tryckligt klarläggande vara på sin plats. 

Vad ovan anförts innebär att 16 § lagförslaget enligt rättshjälpsniimn
dens uppfattning skulle fä följande lydelse: 

"Allmän riittshjälp får beviljas av advokat. om den rättsliga angelägen
heter avser 
- äktenskapsskillnad 
- boskillnad 
- fastställande eller jämkning av underhållsbidrag till make eller barn 
- faderskap till barn 
- fastställande eller överflyttande av vårdnad om barn 
- fastställande av riitt till umgänge med barn 
- uppriittande av äktenskapsförord 
- upprättande av testamente 

Vad nu sagts gäller bara om annat ej följer av 17 §första stycket I. 3, 4 
eller 6." 

Rättshjälpsnämnden anser att flera tungt vägande erinringar kan riktas 
mot utredningens förslag att advokat skall äga rätt att - med vissa undan
tag enligt 17 ~lagförslaget - bevilja allmiin rättshjälp i övriga angelägenhe
ter och arbeta upp till sex timmar. l detta sammanhang må först hänvisas 
till det särskilda yttrandet av experterna Joelsson och Annika Sehlstedt om 
risken för praxisförskjutning och kostnadsaspekten (sid. 288 i betänkan
det). Därtill kommer att advokaterna med all siikerhet bringas i konfliktsi
tuationer beträffande sin lojalitetsplikt gentemot klienten. Det måste vara 
svårt att viigra en klient allmän riittshjälp med motiveringen att befogat in
tresse inte kan anses föreligga. Likaledes måste svårigheter uppstå när det 
i vissa fall gäller att objektivt bedöma huruvida ur utredningssynpunkt be
hov föreligger av juridiskt biträde. Även andra vanskliga bedömningssitua
tioner kan tänkas. Erfarenheten har således visat att det inte är ovanligt att 
en rättsökande och hans ombud helt seriöst hävdar att en angelägenhet in
te har samband med näringsverksamhet medan nämnden däremot finner 
att så är fallet. Om nu vederbörande advokat gör en felbedömning i berört 
avseende kan detta leda till icke önskade kostnadskonsekvenser för stats
verket. Möjligheten att viigra eller ens jämka en bitriidesersiittning på 
grund av en dylik felbedömning blir nämligen ytterligt beskuren enär ju en
ligt 29 * första stycket lagförslaget härför skall krävas att biträdet uppen
hart misshmkat sin behörighet att bevilja allmän rättshjälp eller det eljest 
föreligger särskilda skäl. I detta sammanhang vill nämnden inte underlåta 
att framhålla risken för att en rättshjälpssökande kan komma att i en och 
samma angelägenhet vända sig till nera advokater, som varandra ovetande 
var för sig beviljar vederbörande allmiin rättshjälp. Någon kontrollmöjlig
het i detta hänseende torde inte stå till buds med inte oväsentliga kostnads
ökningar som följd. 

Rtittshjälpsnämnden kan inte heller finna att förslaget är ägnat att i 
nämnvärd grad minska nämndernas arbetsbelastning. Eftersom det enligt 
förslaget åligger advokaterna att avgöra om 17 § lagförslaget är tillämplig 
kan förvtintas ett stort antal underhandsförfrågningar hos nämnderna här
om och för övrigt även om tillämpningen i sig av 18 § lagförslaget. Fram
ställningar enligt 17 § andra stycket och 19 § lagförslaget torde ävenledes 
bli vanliga. l detta sammanhang vill nämnden peka på de komplikationer 
som kan uppstå för det fall en advokat själv beviljat allmän rättshjälp i en 
angelägenhet, som senare visar sig nödvändiggöra prövning av förvalt-
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ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet. Uppkommer denna situation 
mäste en sLirskild ansökan görns till nämnden enligt 17 * första stycket 4 
lagförslaget. Fråga uppkommer då huruvida sökanden skall crliiggu ny 
riittshjiilpsavgift eller huruvida tidigare till advokaten erlagd avgift sk<tll 
tillgodoriiknas honom hos niimndcn. Denna situation kommer inte att bli 
helt ovanlig i angenigenhet rörande ersättning på grund av trafikolycka och 
på grund av olycksfall i arbete. Dess<t omstiindigheter i förening med den i 
18 § första stycket lagförslaget intagna "mellankontrollen" innebär enligt 
niimndens uppfattning att arbetsbesparingen för niimnderna inte på långt 
niir kommer att uppgå till den av utredningen uppskattade. Enligt nämn
dens mening medför 18 § lagförslaget inte sådana fördelar all dessa uppvä
ger de komplikationer som den kan förviintas tillskapa. 

Slutligen vill riittshjälpsnämnden i detta sammanhang sUilla sig den frå
gan huruvida inte utredningens hela konstruktion i s_j~ilva verket inncbiir en 
utstr~ickning av den statliga myndighetsutövningen till enskild person med 
de konsekvenser som i skildu sammanhang kan följa diirav. Huruvida ut
redningen beaktat denna synpunkt vid sina överväganden framgår inte av 
betänkandet. 

Utredningen föresiår vidare (21 § lagförslaget) att allmän domstol skall 
pröva frågan om allmän rättshjiilp diirest angelägenheten redan är föremål 
för behandling av domstolen och fråga inte iir om fall som avses i 17 § 
första stycket 1-6 eller 8 lagförslaget. frånsett att en prövning enligt an
givna punkter i 17 § första stycket torde innebiira likad arbetsbelastning 
för domstolen anser rättshjiilpsniimnden att principiella skäl talar mot för
slaget. Nämnden ifrågasätter det liimpliga i att en domstol. som ju skall 
pröva den rättsliga angelägenheten. dessförinnan skall taga sUillning i 
riittshjlilpsfrägan och di\rmed också i princip till frågan huruvida vederbö
rande part har befogat intresse av att fä angelägenheten prövad med stöd 
av allmän rättshjälp. Enahanda problematik torde bli aktuell vid domstols 
tillämpning av 18 § lagförslaget. Nämnden anser sig därför inte kunna till
styrka förslaget. Vid detta ställningstagande anser sig niimnden inte heller 
böra tillstyrka förslaget såvitt avser rätt att förordna bitdide eller återkalla 
dylikt förordnande i angelägenhet. som handliiggs enligt lagen om rätte
gången i tvistemål om mindre värden. 

Förordnande m· bitriidc och därtill hiirande Jråi:or 

I 20 §första stycket lagförslaget anges att advokat får förordnas till hi
träde. I fortsättningen stadgas - vilket är en nyhet - att annan lämplig 
person kan förordnas till biträde om särskilda skäl föreligger. Enligt utred
ningen (specialmotiveringen sid. 260 i betänkandet) skulle detta inte vara 
avsett att innebära någon avvikelse från gällande rätt utan en kodifiering 
av nuvarande ordning. Utredningen hänvisar i sammanhanget till prop. 
1972: 4 s. 257. 258. Rättshjälpsnämnden delar inte denna utredningens upp
fattning eller slutledning. Åtminstone Stockholmsnlimnden - och såvitt 
denna har sig bekant även samtliga övriga nämnder - tilHimpar gällande 
bestämmelse (21 §första stycket nuvarande lag) så att om advokat eller bi
trädande jurist på advokatbyrå begärs som bitrlide presumeras vederhö
rnnde vara lämplig och förordnas utan prövning. Nlir bitriidesförordnande 
begärs för andra kategorier - praktiserande jurister som inte är advokater 
eller anställda på advokatbyrå. bankjurister. personer utan juridisk exa
men (exempelvis ombudsmän, erfarna skadereglerare. personer med an
nan akademisk examen) - sker alltid en prövning av vederbörandes lämp-· 
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lighet men detta är också den enda prövning som sker. Befinnes den före
slagna personen lämplig och liigger inte 21 ~ fiirsta stycket sista meningen 
rättshjlilpslagen hinder i vägen - vilket ju dock giiller för alla kategorier, 
således även advokater, - förordnas vederbörande till biträde. Några slir
skilda sklil därutöver kriivs inte även om det ligger i sakens natur att en 
prövning av lämpligheten hos en person utan juridisk examen blir mer in
riktad på arten och beskaffenheten av den angeUigenhet som är ifråga än i 
övriga fall. Mot bakgrunden av denna praxis - som alltså torde vara ge
mensam för samtliga rättshjiilpsnämnder - ter sig det redovisade motivet 
för utformningen av lagförslaget svårförståeligt. Förslaget har fått en ut
formning som föga återspeglar praxis. och som - vilket synes betiinkligt 
och knappast efterstriivansvärt - kan vara ägnat att utveckla ett advokat
monopol. Visserligen kan svårigheter ibland föreligga att utöva en effektiv 
liimplighetspriivning betriiffande personer. som inte är advokater eller bi
trädande jusiter på advokatbyråer, men utredningens förslag löser enligt 
niimndens åsikt inte detta problem. Möjligen skulle en ändring av nu gäl
lande bestiimmelse av innebörd att en dylik person åläggs visa att han är 
liimplig kunna bidraga till problemets lösande. Enligt ntimndens uppfatt
ning saknas skäl att frångå lydelsen i nu gällande bestämmelse dvs. 21 ~ 

första stycket rättshjälpslagen. Nämnden avstyrker på anförda skäl utred
ningens förslag. 

A ''R(fierna fiir allmän rättshjiilp 

Rättshjälpsnämnden har i och för sig intet att erinra mot utredningens 
förslag i 22-24 *~ lagförslaget ~iven om nämnden vill påpeka att en viss 
fördyring i många fall kommer att uppstå för den enskilde rättssökanden. 
Niimnden vill i detta sammanhang erinra om vikten av att advokater - om 
dessa kommer att tilläggas rätt att bevilja allmän rättshjälp oavsett avgif
tens storlek - erhåller fullödig information om hur avgiften beräknas. Ett 
fle11al advokater tycks hitintills exempelvis ittte ha uppfattat att det är den 
heriiknade årsinkomsten, som skall ligga till grund för avgiften, eller att 
med årsinkomst inte avses inkomsten för kalenderåret utan inkomsten för 
tolvmänaders perioden sex månader före och sex månader efter ansök
nings<latum. 

Med hänsyn till den praxis som åtminstone Stockholmsnämnden ut
vecklat förefaller 25 § sista meningen lagförslaget innebära en obehövlig 
nyhet. Om en sökande beviljats allmän rättshjälp i en viss rättslig angelä
genhet tillåter nämligen niimnden - efter framställning av sökanden - att 
den sålunda beviljade rättshjälpen fär omfatta även annan angelägenhet 
om nära samband mellan :mgelägenheterna föreligger i r~Htsligt eller sakligt 
hänseende. Denna ordning synes enligt nämndens uppfattning smidigare 
och mindre komplicerad ~in att - som utredningen föreslår - laborera med 
två rättshjälpsärenden och beträffande avgiften i det senare hänvisa till det 
tidigare. Niinmden avstyrker därför utredningens förslag såsom ohehöv
ligt. Därest en lagbestämmelse anses erforderlig föreslår nämnden att den 
utformas i enlighet med ovan redovisad praxis. 

I 26 §tredje stycket lagförslaget stadgas, vilket är en nyhet, att myndig
hets beslut om skyldighet att erlägga avgift hlir direkt exigibel. Rättshjälps
nämnden tillstyrker förslaget. 

Två ledamöter av rättshjälpsnämnden. advokaterna Rune Ek och Bengt 
Ljungqvist. har såvitt yttrandet berör 18 och 19 §§ lagförslaget reserverat 
sig och anfört. 
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Vi tillstyrker utredningens förslag avseende 18 ~med det undantaget att 
sista stycket bör utgå. 

Utredningens förslag i 18 § innebiir en inledning till en decentralisering 
av heslutsfunktioncn. som i en framtid kan leda till att advokat i alla iiren
den. oavsett omfattningen kommer att kunna bevilja allmän rättshjiilp. 

Utredningen föreslår att advokat skall kunna bevilja allmän rättshjälp 
för ett arbete omfattande sex timmar. Åtskilliga ärenden är av den omfatt
ningen att de kan slutföras inom nlimnda tidsram. En 'itor mängd av liren
dena iir dessutom av den arten att svårighet inte föreligger vid bedömning
en hurnvida allmän rättshjälp kan komma ifråga eller inte. Advokaten bör 
dock ha möjlighet att. även före det sex timmars arbete iir konsumerat. på 
den rättssökandes vägnar göra framsrnllning till rättshjälpsnämnden om 
fortsatt allmän rättshjlilp. Rättshjlilpsni"imndcn bör då ha skyldighet att be
sluta i iirendet. En sådan ordning ger den rättssökande möjlighet att på ett 
tidigt stadium förvissa sig om allmän rättshjälp kan påräknas iiven efter 
rättshjiilpsnämndens bedömning. Detta kan vara av värde i tveksamma 
fall. Därför bör sista stycket i den föreslagna paragrafen utgå. 

Såsom rättshjälpsnämnden i sitt remissvar velat utforma 16 § och med 
ett bibehällande av utredningens 18 ~med undantag för sista stycket. skul
le en beaktansvärd miingd av rlittshjälpsärendena kunna behandlas på ad
vokatbyråerna. Detta förenklar för de rättssökande, rättshjiilpsnämnderna 
och advokaterna. 

Det skulle möjligen kunna befaras att advokat kan komma i kontliktsi
tu<itioner men hänsyn till sin lojalitctsplikt gentemot klienten och dlirige
nom ha svårighet att viigra en klient allmän rättshjälp med motiveringen att 
befogat intresse inte kan anses föreligga. Sådana farhågor torde emellertid 
vara överdrivna. Skulle tveksamhet råda har advokaten möjlighet enligt 
vårt förslag att på klientens vägnar ansöka om rättshjiilp hos riittshjälps
nämnden. Advokat bör alltså själv endast besluta i klara fall. Genom möj
ligheten att omgående erhålla rättshjälpsniimndens prövning befrias advo
katen frän ov;mnämnd::i konfliktsituation. 

Skulle advokat likväl göra en felbedömning innebär det ökade kostnader 
för statsverket. Är felbedömningen flagrant torde emellertid statsverket 
kunna :'iterkräva de ökade kostnaderm1 av advokaten. Härom skulle sär
skild regel kunna införas. 

Det kan föreligga risk att en rättssökande i samma angelägenhet vänder 
sig till flera advokater och låter dessa. varandra ovetande, agera i ärendet 
och bevilja rättshjälp. En kontroll för att i möjligaste mån undanröja dessa 
risker skulle kunna ske genom att på tillämpliga blanketter ange att den 
rättssökandc har att under edlig förpliktelse bekräfta att han ej i aktuell 
angelägenhet sökt rättshjälp på annat håll. Detta förfaringssätt tillämpas i 
många andra sammanhang. Dessutom verkar kostnadsbidraget i många fall 
hämmande på dylikt missbruk. 

Som en följd av att sista stycket 18 ~utgår kan även 19 §utgå i sin helhet 
eller ändras så att där anges att en ovillkorlig skyldighet föreligger för rätts
hjiilpsnlimnd att på begäran av rättssökande pröva frågan om allmän rätts
hjiilp. 

2.9 Rättshjälpsnämnden i Jönköpin~ 

Fu nkt io/1.\fijrdel ning 

Utredningen har funnit. att funktionsfördelningen är av vital betydelse 
för uppnående av de mål som uppsatts i direktiven. I princip delar rätts
hjälpsnämnden denna inställning. 
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Eftersom fråga om rådgivningsinstitutets vara eller icke vara enligt rätts
hjälpsniimndens mening hänger intimt samman med frågan om hur besluts
funktionerna i övrigt beträffande beviljande av allmän rättshjälp skall 
konstrueras kommer riittshjälpsniimnden att behandla dessa frågor i ett 
sammanhang. 

Rättshjiilpsnämnden biträder utredningens förslag att advokat skall be
vilja allmän rättshjälp i familjemål ( 16 * förf.förslaget). Enligt nämndens 
mening bör advokats rätt härvidlag även omfatta beviljande av allmiin 
rättshjälp i bördsmål. Enligt 16 * 2 st. i den föreslagna författningstexten 
undantas från advokats behörighet att bevilja allmän rättshjälp - genom 
en hänvisning till 17 *första stycket 7 - det fall att den rättsliga angelägen
heten kan antas bli prövad enligt lagen om rättegång i tvistemål om mindre 
värden (SFS 1974: 8). 1 specialmotiveringen. s. 258, anmärker utredning
en, att detta kan bli fallet i mål om underhållsbidrag till maka eller barn. om 
vad som sammanlagt yrkas i underhåll understiger ett halvt basbelopp (be
loppsgränsen för mål som skall handläggas enligt småmålslagen). 3 *lagen 
om rättegång i tvistemål om mindre värden stadgar. att denna lag inte är 
tillämplig på mål. som handläggs av tingsrätt i särskild sammansättning. 
Dit hör b1. a. mål om underhåll (GB 15: 29). Rättshjälpsnämnden föreslår 
att hänvisningen till 17 s I st. 7 p. utgår ur 16 * 2 st. förslaget till författ
ningstext. Det kan ifrågasättas om ärenden angående omyndighetsförkla
ring och dess hävande bör hänföras till den kategori ärenden i vilka advo
katen ges full frihet att bevilja allmän rättshjälp. Sådan söks ytterst sällan i 
dessa ärenden. Anledningen härtill är förmodligen att domstol enligt 10 
kap. 13 * FB förordnar rättegångsbiträde. Behov av de ytterligare förmåner 
som kan erhållas genom rättshjälp uppträder med säkerhet ytterst sällan. 

Advokat bör inte få tillstånd att åta sig rättshjälpsärenden enligt 16 §för
slaget till författningstext utanför sitt naturliga verksamhetsområde. Ön
skar den rättssökande att ett biträde med verksamheten förlagd till avläg
sen ort skall förordnas bör det ankomma på rättshjälpsnämnden att ta ställ
ning till frågan om denne skall förordnas. Detta förhållande bör framgå av 
lagtexten. 

Mot utredningens förslag i 18 § förslag till författningstext att for vissa 
ärenden i övrigt advokat skall utan nämndens hörande arbeta i 6 timmar är 
nämnden kritisk. 

1 den PM angående reform av samhällets rättshjälp (Ju 1970: 14) som 
föregick rättshjälpsreformen poiingteras behovet av kostnadskontroll. Där 
konstateras. att den kostnadskontroll som då utövades utfördes av dom
stolarna och visade betydande brister i enhetlighet och effektivitet. I pro
memorian uttalas vidare, att det är ofrånkomligt att garantier skapas för att 
rättshjälpsreformen inte leder till att domstolar och andra myndigheter be
lastas med onödiga mål och ärenden. Överhuvudtaget måste tillses, att all
män rättshjiilp icke kommer ifråga annat än då ett verkligt behov därav kan 
konstateras. En intresseprövning måste ske. Även departementschefen 
framför liknande tankegångar. I prop. till rättshjälpslagen ( 1972: 4 s. 289 ff) 

uttalas, att betydelsen av en effektiv och enhetlig kostnadskontroll gör, att 
ett särskilt organ för handhavandet av rättshjälpsreformen måste tillska
pas. Varken i promemorian eller propositionen fors överhuvudtaget den 
tanken fram, att det skulle vara lämpligt att ge "fritt fram" ät advokatkå
ren annat än i ett specialfall som inte skulle medföra några kostnader för 
statsverket, nämligen rättshjälr utan heslut av rättshjälpsnämnd ( 16 * 
rättshjälpslagen). Dessa tankegångar berörs endast flyktigt i utredningen. 
Anledningen till att man i stort sett ansett sig kunna bortse från dessa och 
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liknande tankegångar redovisas ej. Det iir därför i viss mån svårt för rätts
hjiilpsnämnden att bemöta utredningens påståenden i dessa avseenden. 
Nämnden kan niimligen inte med säkerhet fastslå vad utredningens påstå
enden grundar sig pä. Förslaget i denna del kan starkt ifrågasättas. Stats
makterna har tidigare i skilda sammanhang med skärpa hävdat behovet av 
kostnadskontroll. Utvecklingen under de är rättshjälpsnämnden existerat 
har inte lett till slutsatsen att denna kostnadskontroll frän det allmännas si
da skulle vara obehövlig. Utredningens förmodanden - enligt rättshjälps
nämndens mening kan det inte röra sig om annat än just förmodanden - att 
riskerna är överdrivna är icke underbyggda. s. 113 i betänkandet. 

En advokat kan var:ie arbetsdag genom 6-timmarsregeln förtjäna 1 290 
kr. Om det är 20 arhetsdagar per månad kan han frän det allmänna fä cirka 
25 000 kr. utan praktisk möjlighet till kontroll av motsvarande arbetspres
tation. Exemplet kräver enligt nämndens mening ingen närmare kommen
tar. 

Det är rättshjälpsnämndens uppfattning att kostnadsökningar måste bli 
följden av utredningens förslag. Om fortfarande den principen skall gälla 
att allmän rättshjälp skall utgå endast om uttalat behov därav föreligger. 
bör det inte ifrågakomma annat än att lägga denna behovsprövning på ett 
organ som är fristående i förhållande till den rättssökande och hans biträ
de. Endast riittshjälpsniimnd kan därvid komma ifråga. Nämndernas tjäns
temiin iir specialiserade p:l sitt område liksom advokater på sitt. Utred
ningens tankegäng att advokaterna utan vidare skall kunna ta över en stor 
del av nämndernas verksamhet kan därför inte delas av rättshjiilpsnämn
den. 

Såväl i RB:s 12 kap. som i advokatsamfundets regler om god advokatsed 
fastsfäs. att det är en advokats oavvisliga plikt att så länge det inte strider 
mot god advokatsed tillvarata sina klienters intressen. 

Utredningen tilldelar därutöver advokaterna en helt ny funktion av of
fentlig myndighet. i det att den enskilde advokaten ålägges göra en objek
tiv bedömning av sin klients hehov av bl. a. hans bistånd i måhiinda känsli
ga och svårbedömbara angefagenheter. Svåra konflikter kan uppstå för 
den ansvarskännande advokaten till följd av den dubbelroll han kommer 
att tvingas spela. 

Om förslaget genomförs kommer samtliga advokater i Sverige att bli be
slutsfattande organ. Denna omständighet tyder på att praxis blir oenhetlig. 
Såväl i tidigare utredningar angående hithörande frågor som i prop. 1972: 4 
betonas vikten av enhetlighet i praxis. Utvecklingen har inte pä nägot sätt 
tytt på att dessa krav på enhetlighet vid tillämpningen nu kan frånfallas. I 
landet finns 6 riittshjälpsniimnder med tillhopa cirka 20 handläggare. Kon
takten mellan de olika nämnderna har fungerat utomordentligt väl. Härige
nom har värdefull kunskap kunnat "spridas" till handläggarna på ett smi
digt och billigt sätt. Kontakterna med domstolsverket och dess besvärs
nämnd har varit lätta att hantera. Samarbetet har fungerat väl. Nämnder
nas kontakter med advokaterna. olika myndigheter och den rättssökande 
allmänheten har också fungerat väl. Om utredningens förslag genomföres. 
torde med hänsyn till den enorma ökning av antalet beslutande organ som 
föreslås det föreligga mycket stor risk att praxis utvecklas på ett icke önsk
värt sätt. 

Om 6-timmarsregeln införs kan följden bli att advokat i samma angelä
genhet biträder flera klienter. Lagtexten ger enligt rättshjälpsnämndens 
mening utrymme för olika tolkningar huruvida advokaten skall få arbeta 6 
timmar på angelägenheten i dess helhet eller om han skall fä lägga ner arbe
te motsvarande. 6 timmar för varje klient. 
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Utredningen tänker sig att 6-timmarsregeln skall kunna tillämpas t. ex. 
på ärenden om namnbyten och adoption. Allmiin riittshjiilp utgår sällan för 
detta slags angelägenheter men det betyder inte att allmän rättshjälp sällan 
söks i dessa ärenden. Om allmiin rättshjälp skall utga eller ej är ofta en be
dömningsfråga. Det är ej realistiskt att anta att en advokat utifrån sina ut
gångspunkter anlägger samma synpunkter på dessa bedömningsfrågor som 
de specialiserade tjänstemännen på nämndernas kanslier. som hl. a. på ett 
helt annat sätt än advokater har tillgfrng till den praxis som utövats pa om
rådet sedan 1973. Med den konstruktion regeln föreslås fä kommer t. o. m. 
ärenden om förtal och skadestånd för ärekränkning att inrymmas under 6-
timmarsregeln. I ärenden av denna art beviljas allmän rättshjälp i allmän
het inte eftersom den rättssökande ej anses ha befogat intresse av att fä sin 
sak behandlad. Avgöranden av ifrågavarande slag är kontroversiella och 
känsliga. Det bör inte ifrågakomma annat än all en prövning av detta slag 
utförs av offentlig myndighet. Experterna Sehlstedt och Joelsson är inne 
på liknande tankegångar och anför bl. a., s. 288 i betänkandet, att det inte 
är helt givet. att blott och hart en ärendetyps frekvens utsäger något om 
hur bedömningen av denna ärendetyps framtida handläggning skall ske. 
Det är troligt att advokaterna. sedan de väl vunnit kunskap om nämndens 
benägenhet att avslå ärenden av viss kategori. undviker att ansöka om all
män rättshjälp i sådana iirenden. 

Institutet allmän rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd har som be
kant inte blivit någon succe. Utredningen har tänkt att bl. a. 6-timmarsre
geln skall träda i dess ställe. Med den konstruktion regeln föreslås fä kan 
man inte bortse från risken att den går samma öde till mötes som ovan 
nämnda institut. Det torde nämligen bli svårt för vederbörande advokat att 
avgöra när ett ärende passerar 6-timmarsgränsen och alltså allmän rätts
hjälp måste sökas. Det kan också vara svårt att i initialskedet urskilja vilka 
ärenden som faller inom och vilka som faller utom gränsen för 6-timmars
regelns tillämpningsområde. 

Eftersom rättshjälpsnämnden. som ovan redovisats. anser att 6-tim
marsregeln ej bör genomföras, saknar rMtshjälpsnämnden anledning gå in 
på frågor i vilken mån domstolarna skall anförtros heslutsfunktion beträf
fande den av utredningen föreslagna mellankontroll som skall ske efter 6 
timmar. 

Utredningen har tänkt att missbruk av rätten att bevilja allmän rättshjälp 
skall kunna bestraffas genom att den myndighet som fastställer ersättning
en siitter ned biträdes ersättning under begärt belopp. Det kan emellertid 
bli förenat med vissa svårigheter för myndigheten att i förekommande fall 
erhålla tillgång till ett godtagbart beslutsunderlag. I detta sammanhang kan 
nämnas, att svårigheter att få uppgift om vad som verkligen hänt i ett ären
de ibland uppkommit vid rättshjälpsnämnden. nämligen i fall då den som 
erhållit allmiin rättshjälp anmäler missnöje med sitt biträde och uttrycker 
önskemål att rättshjälpsnämnden måtte förordna nytt biträde. Vederbö
rande biträde uttalar inte sällan i sitt yttrande, att han med hänsyn till de 
sekretessbestämmelser advokatsamfundet ställer upp för sina medlemmar 
icke kan yttra sig om vad som förevarit i saken. Rättshjälpsnämnden anser 
sig i sådana fall kunna misstänka, att det är en rättshaverist i farten. men 
kan inte göra något för att stoppa vederbörande. Något beslutsunderlag för 
att förordna om upphörande av allmän rättshjälp går nämligen inte att fä 
fram utan biträdets medverkan. 
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20 * I st. författningsförslaget stadgar bl. a. att annan lämplig person är 
advokat skall kunna förordnas till bitriide om särskilda skid härtill förelig
ger. I specialmotiveringen. s. 260, anförs. att rådande praxis härigenom 
skulle kodifieras. Då en rättssökande begär att annat biträde än advokat 
skall förordnas gör nämnden en undersökning huruvida vederbörande är 
lämplig att förordna Sllm biträde i ifrågavarande angelägenhet. Uppfylls 
lämplighetskriteriet förordnas vederbörande. Särskilda skäl härutöver 
kriivs icke. 

Rä 11.1l(jiilpsa1·g(ft 

Rättshjälpsnämnden är ense med utredningen om att avgiftssystemet för 
den allmänna rättshjälpen bör förenklas. Det senaste försäkringsbeskedet 
bör kunna ligga till grund för beräkning av rättshjälpsavgiften. Det är emel
lertid inte helt säkert att det föreslagna systemet blir så mycket enklare att 
tillämpa än nu gällande system. För näringsidkare torde specialregler er
fordras. Förmögenhet resp. skuldsättning framgår ej av försäkringskas
sans besked om sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Rättshjälpsnämnden anser för sin del att den progressivitet som kommer 
till synes i den av utredningen förordade modellen inte är godtagbar. Rätts
hjälpsavgifternas progressivitet är mellan vissa näraliggande inkomstlägen 
mer än dubbelt så stor som progressiviteten i de skatteskalor som ligger till 
grund för beräkningen av den statliga inkomstskatten. Därvid är väl att 
märka att denna höga progressivitet drabbar även inkomsttagare med me
delgoda inkomster och att rättshjälpsavgifterna skall betalas med redan 
skattade pengar. Förslaget bör därför omarbetas på denna punkt. 

2.10 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

Bel'i(iande al' allmän riiushjiilp 

Fami(ierättsm1lle11 

Det är riktigt som utredningen framhåller att familjerättsmälen utgör en 
stor del av ärendena hos rättshjälpsnämnden. Utredningens förslag att ad
vokater skall fä bevilja rättshjälp i sådana ärenden skulle därför innebära 
att ett stort antal ärenden flyttades frän rättshjälpsnämnderna. Som utred
ningen också framhållit är emellertid dessa ärenden av enkel beskaffenhet. 
Besluten om allmän rättshjälp i sådana saker fattas regelmässigt av hand
läggare på kansliet och sällan eller aldrig av rättshjälpsnämnden som så
dan. Om fullständiga uppgifter lämnats i ansökningen och sökandens för
mögenhetsförhällanden inte är alltför komplicerade. gär behandlingen av 
ärendet snabbt. Någon egentlig behovsprövning blir sällan aktuell. Antalet 
iirenden som försvinner från rättshjälpsnämnderna är således stort. medan 
den handläggningstid som sparas är relativt obetydlig. Ytterligare vill 
nämnden anföra följande. 

I familjerättsmäl - särskilt äktenskapsskillnadsmål - är det mycket 
vanligt, och tenderar att bli allt vanligare, att rätts sökandena vänder sig till 
flera advokater i samma ärende. Detta skapar förvirring i ärendehantering
en och medför ökade kostnader. Rättshjälpsnämnden i Malmö har byggt 
upp en effektiv kontroll av "dubbelärenden''. Genom denna förhindras 
byten av biträde i en omfattning. som medför ej obetydliga besparingar för 
det allmänna. Om rättshjälpsnämnderna framdeles inte alls skall ha befatt
ning med familjerättsmålen. blir det nödvändigt att på annat sätt förhindra 
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att riittssökande gar från en advokat till en annan. Ett siitt att undvika detta 
kunde vara att pa ansökningshlanketten lämna siirskilt utrymme for upp
gift huruvida sökanden tidigare anlitet annan advokat. 

Det förekommer i stor utstriickning att iiktenskapsskillnadsiirendena av
slutas innan domstolen tagit nagon hefattning med dem. Panerna flyttar 
samman igen. Aven andra familjeriittsärenden handfaggs enbart utompro
cessuellt i viss omfattning. 1 dessa fall skall enligt förslaget kostnadsriik
ningen liksom f. n. ingcs till rättshjälpsnämnden, som har att faststiilla bi
triidesersiittningcn. Hiirigenom får rättshjiilpsnämnden även med den ord
ning som fiiresläs i många fall ta befattning med familjerättsärcndena. 

Sammanfattningsvis bitriidcr riittshjälpsnämnden förslaget att advokat 
skall fä bevilja allmiin riittshjälp i familjerättsärenden. Med vad ovan an
förts har niirnnden velat pcka pb. att en st1dan ordning inrymmer risker för 
vissa kostnader och även vissa komplikationer som inte beaktats av utred
ningen. 

Niimnden vill ytterligare påpeka följande. Bland familjerättsmål diir ad
vokat får hevilja allmän rättshjälp har utredningen upptagit omyndighets
förklaring eller dess hävande. Rättshjälpsnämnden kan inte biträda för
slaget i denna del. Enligt FB 10: 13 skall, dn ansökan om omyndighetsför
klaring gjorts. rätten förordna biträde ät den ansökan gäller. Ersättning till 
sådant hitriide utgår av allmänna medel. Samma regel gäller vid hiivande 
av omyndighctsförklaring. I angivna fall kan biträde enligt rättshjälpslagen 
ej förordnas vare sig enligt nu gällande lag eller enligt förslaget. Omyndig
hetsförklaring eller dess hävande bör därför utgå ur listan över familje
rättsml1l. Enligt nämndens mening kan det däremot vara lämpligt att till 
denna lista liigga ärenden angående upprättande av äktenskapsförord och 
testamente. Dessa är liksom övriga uppräknade mål enkla och kräver ringa 
behovsprövning. 

Nämnden föreslår därför att listan över mål och ärenden där advokat 
skall fä bevilja allmän rättshjälp får följande utseende: 
äktenskapsskillnad 
boskillnaJ 
underhällshidrag till make eller barn 
faderskap till barn 
värdnad 
umgängesriitt 
uppriittande av iiktenskapsförord 
uppriittande av testamente 

Advokats hehörighet att bevilja allmiin rättshjälp i familjerättsmäl skall 
gälla med vissa undantag. Ett sådant har angetts föreligga om den rättsliga 
angeliigenheten kan antas bli prövad enligt smämälslagen. Utredningen 
tycks ha den uppfattningen att underhållsmål. som rör bidrag under halva 
basbeloppet, handläggs som småmål. Emellertid torde underhällsmål alltid 
fordra särskild sammansättning av domstolen och kan därför inte handläg
gas som småmål. Den föreslagna undantagsregeln är således obehövlig. 

Ö1·ri~a mål och ärenden 

Rättshjiilpsnämnden delar utredningens uppfattning att vissa ärenden 
alltid bör prövas av nämnden och har ingen erinran mot utredningens be
dömning beträffande arten av dessa ärenden. 

BetriilTande andra ärenden än familjerättsärenden och ärenden som alltid 
skall prövas av rättshjälpsnämnden föreslår utredningen att advokat skall 
fä hevilja allmän rättshjälp och arbeta på ärendet 6 timmar, innan det un
IR Riksdai:l'fl 1978/79. I .rnm/. Nr CJO 
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derstiills ni'lgon myndighetsprövning. Har ärendet inte slutförts inom 6 tim
mar. skall frägan om allmiin rättshjälp hänskjutas till rättshjälpsnämnden 
eller allmiin domstol. I samband med att advokat beviljar allmiin rfötshjiilp 
skall han fastställa riittshjälpsavgift. Avser beslutet om allmän rättshjälp 
riittslig angeHigenhet som har nära samband med angelägenhet för vilken 
advokat tidigare beviljat allmän rättshjiilp, fär han besluta att rättshjiilps
avgif't som erlagts i det tidigare riittshjiilpsärendet skall avse även det nya 
ärendet. Visar det sig vid senare myndighetsprövning att advokaten genom 
vtirdslöshet eller försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall det
ta beaktas vid bestiimmande av ersättning. Har advokaten felaktigt beviljat 
allmän rättshjiilp, kan ersiittningen till honom jämkas. Förutsättningen 
hiirför iir all advokaten befunnits uppenbart ha missbrukat sin behörighet 
an bevilja allmän riittshjälp. 

Riittshjiilpsnämnden vill inledningsvis sätta i fråga om det från princi
piell synpunkt kan anses vara en god ordning att advokaten, som har till 
uppgift att gå den rättssökande till handa och biträda denne i hans rättsliga 
angeliigenhet, redan i initialskedet uppträder som utövare av en myndig
hetsfunktion i det han prövar frågan om rättshjälp helt utifrån det allmän
na~ synpunkt. Advokaten har hiir två roller som iir svåra att förena. In
vändningen gäller beträffande alla slags ärenden men i synnerhet sådana 
som fordrar någon grad av behovs- och intresseprövning. Sådan prövning 
förekommer knappast i familjesaker och nämnden har därför inte ansett att 
invändningen har sådan tyngd i det sammanhanget att den bör utgöra hin
der för reformen beträffande familjesakerna. Annorlunda förhåller det sig 
med ärenden som faller under den föreslagna 6-timmarsregeln. Även det 
förhållandet att advokaten har ett personligt intresse av ekonomisk art i 
ärendet gör myndighetsfunktionen svårbemästrad. 

Som nämnts skall advokat själv få bevilja allmiin rättshjälp i dessa slag 
av iirenden och arbeta på ärendet i 6 timmar innan någon kontroll förekom
mer. Enligt niimndens bestämda uppfattning kommer detta förslag att 
medföra v~isentligt ökade kostnader. Sex timmars arbete motsvarar i dag 
en kostnad av I 290 kr. Om man drar ut de yttersta konsekvenserna av för
slaget. skulle detta kunna innebära att advokat för arbete som han själv be
slutat om uppbär ersättning av allmänna medel med I 290 kr per dag hur 
många dagar som helst. Möjligheterna för myndigheterna att nedsMta er
siittningen är hårt beskurna. Uppenbart missbruk av behörigheten att be
vilja allmän rättshjälp skall konstateras för att jämkning skall kunna ske. I 
praktiken torde det bli fråga om begränsad jämkning även om det anses att 
advokaten gjort en felbedömning. 

Ökade kostnader kommer också att bli följden av den del av förslaget 
som innebär att advok<lt får besluta att utnyttja redan beviljad rättshjälp i 
ett annat ärende, som har nära samband med det första. Det skall ankom
ma på advokaten att göra bedömningen om ärendena har så nära samband 
med varandra att inte mer än en rättshjälpsavgift bör erläggas. Även här 
kan uppkomma intressekollision för advokaten. Utrymmet för felbedöm
ningar tir stort. Vad som nyss sagts om svårigheterna för myndigheterna 
att pröva arvodet kan således komma att gälla:även här. 

En fördel med den nya ordningen är enligt utredningen att den myndig
hetsprövning av riittshjälpsfråga, som skall skt'.! om arbetet på ärendet drar 
över 6 timmar, kan bygga på ett väsentligt bättre material än det som nor
malt sett föreligger, när ansökan om rättshjälp görs i initialskedet. Så är ju 
fallet enligt nuvarande ordning. Utredningen ut~år ifrån att advokaterna 
genomgående bedömer ärendena rätt frän rättshjälpssynpunkt. Helt mot-
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satt situation iir emdlertid ocbä tiinkbar. Ersiittning för 6 timmars arhete 
torde - som niimndcn ser det - likviil i allmiinhet komma att uthctalas. 

Ett av skiilen till att rättshjiilpsnärirnderna vid inföi"andet av det nya 
riittshjiilpssystemet 1973 fick en dominerande roll som heslutsmyndighet 
var all det dtirigenom ansågs vara !iittare att uppnå en enhetlig praxis. Ut
redningen har uttryckt farhågor för alt förslag om rätt för advokat att fä he
vilja allmiin riittshjiilp kan inncbiira viss risk för förskjutning av praxis. 
Samtidigt menar utredningen emellertid att riskerna bör minska genom en 
himplig hcgriinsning av de iirendetyper i vilka advokaterna får sådan r~1tt. 
Av vad ovan anförts om de ärenden i vilka enligt utredningens förslag bc
slutanderiitten flyttas över på advokaterna anser nämnden det framgå att 
riskerna för uppmjukning av förutsiittningarna för beviljande av allmän 
riittshjiilp är mycket stora. Advokaternas nuvarande kännedom om rätts
hjälpsnämndernas praxis är mycket ojämn. Detta kommer till uttryl:k bl. a. 
i dd stora antal kompletteringar av ansökningar som sker hos nämnden. 

Utredningen har låtit göra en undersökning av avslagsfrekvensen inom 
de iirendegrupper, diir 6-timmarsregeln kan tänkas bli aktuell. Undersök
ningen visar - menar utredningen - att avslagsfrekvensen är förhäll<inde
vis låg inom en hel del stora ärendegrupper. Anledning finns därför att 
överflytta den första prövningen om allmän rättshjälp skall beviljas frän 
rättshjiilpsnämnderna till advokaterna. I uppräkningen av iirendegrupper, 
Himpliga för advokaters hedömning. finns hl. a. ärenden om arvsrätt. Av
slagssiffran i dessa ärenden har angetts till 4,9%. Den siffran är säkerligen 
inte riktig i dag. Praxis har nämligen ändrats beträffande arvsärenden. 
Rättshjälpsnämnden har under åtminstone det sena~te året llimnat de flesta 
ansökningarna om allmän riittshjälp i dessa ärenden utan bifall. - Avslags
frekvensen i de undersökta ärendegrupperna ligger mellan 4.2 och 12,2 %. 
Rättshjälpsnämnden kan - med hänvisning också till vad ovan sagts om 
utredningens bedömning av ärendena om arvsrätt - inte dela utredningens 
uppfattning att siffrorna är sä låga att prövningen av ärendena utan risk 
kan överflyttas på advokat. Niir det erfordras behovsprövning och avslag 
således kan ifrägakomma, bör prövningen ligga kvar hos rättshjälpsnämn
derna. Den av utredningen gjorda undersökningen av ärenden som bör 
överföras pl\. advokaterna omfattar en del stora ärendegrupper, såsom ska
destånd, köp av fast egendom o. dyl. Härtill kommer "övriga ärenden", 
dvs. sådana. som inte kan inrymmas under någon gemensam heteckning. 
Sistnämnda ärenden är ofta litet udda och fordrar en särskilt noggrann 
prövning. De behandlas mestadels av rättshjälpsnämnden som sådan. 
Även beträffande ovan nämnda stora ärendegrupper gäller att de i mycket 
stor utstriickning prövas av rättshjälpsnämnden. Svärighetsgraden har 
ökat markant. 

Bland de ärendegrupper, di-ir enligt förslaget prövningen av rättshjälps
frågan lämpligen kan överflyttas på advokat, har, som ovan sagts, uppta
gits tvist p. g. a. köp av fast egendom. I dessa ärenden är det mycket van
ligt att biträdet så snart rättshjälp beviljats beslutar om utredning genom 
sakkunnig. I betänkandet har i annat sammanhang föreslagits att biträde 
själv skall fä besluta endast om utredning genom intyg eller om annan 
mindre omfattande utredning. Krävs mer omfattande utredning - vilket är 
vanligt i fastighetstvister - skall frågan i utomprocessuella ärenden under
ställas rättshjälpsnämndens prövning. Om förslaget går igenom, har man 
anledning räkna med att rättshjälpsnämnden fär pröva behovet av utred
ning i ett betydande antal fastighetsärenden. Erfarenheten har visat att 
ärenden av detta slag ofta avslutas utan att talan vid domstol anhängiggörs. 
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Kostnaderna uppgår i regel till höga belopp. Riittshjiilrsniimnderna kom
mer diirför iiven i fortsiittningen att i stor utstrlickning fä fast~tiilla bitrii
desersiittningen. Samma sak giiller i fräga om skadeståmlsiirenden. Mesta
dels avser dessa numera skadereglering med försiikringsholag, vilka hand
läggs helt utomrrocessuellt. Ärendena drar ofta ut rå tiden och blir kost
samma. Man kan starkt ifrågasätta liimrligheten av att under sådana fiir
hållanden liigga prövningen av riittshjiilrsfrågan på advokat. Riittshjiilrs
niimnden har svårt att inse att en på detta siitt uppdelad handHiggning kan 
innebära sådan förenkling som man vill efterstriiva. 

För att fä en urpfattning om hur många rättshjälrsärenden som skulle 
komma att omfattas av advokats behörighet att bevilja allmiin rättshjiilp 
enligt 6-timmarsregeln har utredningen låtit utföra en undersökning vid 
rättshjälpsnämnderna i Stockholm och Malmö. Av denna framgär att av de 
ärenden som undersökningen omfattar avsåg '27.7~''(. skadestånd. 19.7<;.; 
arvsrätt. 15.8 o,-; .. fordran/krav. 15 '7r tvist p. g. a. kör av fast egendom. 
8,5 % tvist rörande hyra, arrende m. m. och 13,5 <;;. öv1igt. De högsta pro
centtalen ligger pä de ärendegrupper som riittshjälpsnämnden - enligt vad 
ovan sagts - anser olämpliga att överlåta åt advokat. 

I ärendegruppen "Öv1igt"' torde ingå bl a upplösning av samboendeför
hållande. Hos rättshjälpsniimnden i Malmö har utbildats en praxis i dessa 
ärenden liknande den som tillämpas i hodelningsärenden. Behov av allmän 
rättshjälp anses endast föreligga om i boet ingår fast egendom eller annan 
svårskiftad egendom. Även namn- och adoptionsärenden torde ingå i den
na grupp. Avslagsprncenten i alla dessa lirenden är hög och det !>lir oftast 
rättshjälpsnämndcn som sådan som får fatta besluten. 

Uppgiften att utfärda ansvarsförhindelse skall enligt utredningens för
slag ligga kvar hos rättshjälpsnämnden. Ansvarsförbindelse hlir aktuell 
framför allt i ärenden rörande fordran. Med utredningens förslag kan det 
bli ganska vanligt att gången i ett fordringsärende blir att advokat beviljar 
allmän rättshjälp, rättshjälpsnämnden utfärdar ansvarsförbindclse och 
domstol fastställer hiträdesersättningen. Man kan fråga om enkelheten 
främjas av att behandlingen av ett ärende delas upp på så många händer. 

Den föreslagna ordningen innebär en utvidgning av institutet rättshjälp 
utan beslut av rättshjälpsnämnden. Detta institut tillkom från bö1jan i syfte 
att förenkla förfarandet i ärenden om allmän rättshjälp. Handläggningen 
antogs bli smidig och snabb. och man räknade med att minska belastningen 
på rättshjälpsnämnderna. Enligt undersökningar som gjorts har institutet 
kommit till mycket liten användning. Ett skäl härför har sagts vara att 
rättshjfilpsavgifterna i det stora flertalet fall är så låga att de inte täcker 
kostnaderna. Ett alltför komplicerat och byråkratiskt regelsystcm har an
förts som en annan orsak. Vid en av utredningen gjord enkät hos advoka
ter har 20% av de tillfrågade som ett ytterligare skäl för den ringa använd
ningen anfört att det vid eventuellt efterföljande allmän rättshjälp efter he
slut av rättshjälpsnämnd kunde visa sig att en felhedömning skett från by
råns sida beträffande klientens kostnadsbidrag eller beträffande frågan hu
ruvida klienten över huvud taget var berättigad till allmän rättshjälp. 

Rättshjälpsnämnden är inte övertygad om att det nya förslaget skulle 
medföra sådana förenklingar och förbättringar att man har anledning räkna 
med att systemet rättshjälp utan beslut av rättshjiilpsnämnden kommer till 
ökad användning. 

Vid tillämpningen av systemet rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämn
den har advokaterna att hålla reda på kostnaderna i ärendet. Så fort dessa 
överstiger klientens kostnadsbidrag måste nämligen ärendet underställas 
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riitt shjiilrsnf1mndern. rriivning. Mtrnga advokater har ~om sin t1~ikt fram
fi.irt att detta hlir krångligt. De har avställ från att sjiilv;1 bevilja allmän 
riittshjiilr för att de inte velat riskera att få ~th för en felbedömning. Man 
hör nog riikna med att de inte blir mer hhgade att ta sådana risker med det 
nya förslaget. Riskerna att göra felbedömningar ökar ju i takt med de ut
ökade miijlighett:rna att hevilja riittshjiilp. 

Intervjuade advokater har vidare uttalat att de ansett systemet rättshjälp 
utan beslut av riittshjiilpsnämnden vara för komrlicerat så.vitt gäller regler
na om faststiillande av kostnadsbidrag. Niimnden vill i detta sammanhang 
ifrågasiitta om de av utn:dningen föreslagna förenklingarna är så genomgri
pande att man kan riikna med att advokaterna blir mer benägna än tidigare 
att bestämma riittshjiilpsavgiften. 

Sammanfattningsvis avstyrker riittshjiilpsniimnden förslaget om rätt för 
advokat att bevilja allmiin rättshjälp i vissa iirenden och arbeta i 6 timmar 
på dessa. Diirest utredningens förslag om rätt för advokaterna att bevilja 
allmiin riittshjiilp i familjcrlittsiin:nden genomförs och erfarenheterna här
av blir goda. anser nämnden emellertid att det kan övervägas att låta advo
katerna fä samma rätt även betriiffande andra ärenden där behovspröv
ningen iir mindre framtriidamfe. Som t:xempel hiirpå kan nämnas ärenden 
rörande skadereglering mt:d försäkringsbolag. 

Rii t t .1/ijii/pshi t riide 

20 § första stycket i förslaget upptar bestämmelse om vem som kan för
ordnas till biträde. För att annan iin advokat skall kunna förordnas till bi
triide har upptagits villkoret "siirskilda skiil". I specialmotiveringen till pa
ragrafen anges att detta inte innebär någon avvikelse frän gällande rätt 
utan endast är en kodifiering av denna. Rättshjälpsnämnden anser detta 
01iktigt. Varken i gällande rätt eller i praxis har uppställts sådant villkor. 
Niimnden skall vid förordnande av bitriide pröva om vederbörande är 
lämplig för uppdraget. Det allmänna lämplighetskravet avser alla biträden. 
även advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Nämnden har un
der arens lopp haft att pröva liimpligheten friimst hos nyetablerade jurister. 
Något krav på att särskilda skäl skall föreligga för förordnande av dessa 
har diirvid inte uppsttillts. Den omstiindigheten att nämnden gör en viss un
dersökning av nya jurister är inte ett uttryck för att man kräver särskilda 
skiil utan enbart en följd av den allmiinna liimplighetsprövningen. Den fö
reslagna lydelsen av bestiimmelsen skulle i praktiken inncbiira att andra än 
advokater så. gott som aldrig kunde komma i fråga för förordnande. 

Niimnden föreslår därför att paragrafen får följande utformning. Beslutar 
riittshjiilpsniimnd att allmtin rättshjälp skall utgå, får nämnden på sökan
dens bcgiiran förordna biträde. om den rättssökandc ej kan behörigen till
varata sin riitt sjiilv eller genom någon som i tjiinsteställning eller annars 
lämnar bistånd. Till biträde förordnas advokat eller annan lämplig person. 
Har den 1fätssökande sjiilv föreslagit någon som är lämplig. skall denne 
förordnas. om ej hans anlitande skulle medföra avsevärt ökade kostnader 
eller i öv1igt siirskilda skäl föranleder annat. 

Riitt.1'f!jiilp eficr hes/ut lll' allmiin domstol 

Utredningen föreslår att allmän domstol och därmed likstiillda domsto
lar skall hesluta om allmiin riittshjälp i de fall då fråga om sådan uppkom
mer först sedan den rättsliga angeliigenheten blivit föremål för handlägg
ning diir. Med hiinsyn till de många undantag från huvudregeln som görs i 
21 § försl<t stycket förslaget till ny rättshjiilpslag ifrägasätter nämnden om 
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förslaget inte i stiillet för att leda till förenkling onödigtvis komplicerar 
systemet. Nämnden vill dock inte motsiitta sig förslaget. 

R ii 11 shjii I p.1ll1 'J.? iji er 

Utredningen har velat förenkla reglerna om beräkningen av rättshjälps
avgift. I detta syfte har utredningen tillskapat ett nytt system för beräk
ning av avgiftens storlek. Systemet innehär i sig inga stiirre förenklingar i 
arhetet med att hestiimma storlek på avgiften. Riittshjiilpsnämnden har 
emellertid inte någon erinran mot förslaget. 

Utredningen har också lagt synpunkter på lindrade föreskrifter för be
riikning av inkomstunderlag. Föreskrifter härom utfärdas nu av domstols
verket och så bör enligt utredningen ske liven i fortsättningen. Några 
egentliga förslag på tiinkbara förenklingar läggs diirför inte fram. Visserli
gen föreslås att den rättssökande genom att uppvisa sill försäkringsbesked 
skall styrka uppgiven inkomst av eget arbete. Detta innebiir emellertid 
ingen förändring utan närmast en kontroll av vederhörandes uppgift om så
dan inkomst. Någon förenkling lir inte heller behövlig härvidlag. Beriik
ni ngen av sådan inkomst har nämligen hittills inte vållat några svärigheter. 
Svårigheterna nu ligger främst i beräkningen av inkomst av förmögenhet. 
Rättshjiilpsniimnden anser att det framför allt är på detta område som åt
giirder för förenklingar bör sättas in. Särskilt stort iir behovet hiirnv med 
tanke på det framlagda förslaget att advokat som beviljar allmiin rättshjiilp 
också sk<1ll fastställa rättshjälpsavgiften. En tänkbar möjlighet till för
enkling är att låta all förmögenhet över en viss gräns tagas med i bedöm
ningen vid beräkning av rättshjälpsavgift. En sådan regel skulle fä betydel
se också vid bestämmande av slutlig rättshjiilpsavgift i de fall då en riittssö
kande genom utgången i ett ärende erhållit kanske avsevärda tillgångar. 

2.11 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Rel'i/jande l/\' al/miin riittsl~jii/p 

Riittshjälpsnämnden delar utredningens uppfattning att de beslutsfunk
tioner. som kan utföras på ett enklare. effektivare och mera rationellt sätt. 
om de flyttas över till annan än rättshjälpsnämnd. bör överflyttas. Därvid 
måste dock även beaktas risken för en icke önskvärd utvidgning av riitts
hjälpsomrädet samt kravet pä enhetlig praxis. Niimnden anser det vidare 
väsentligt att systemet och däJmed lagtexten får en enkel och lättillgänglig 
utformning. 

Nämnden ansluter sig till förslaget att advokater. utan tidsram. skall få 
besluta om allmän rättshjälp i familjerättsiirenden. Härigenom skulle 
nämnderna befrias från bortemot hälften av den nuvarande miingden an
sökningar. Såsom framhållits i utredningen består nämndens arbete i dessa 
ärenden nästan enbart av "pappershantering'". De i lagförslaget angivna 
ärendetyperna är väl avgränsade. och något behov av att i lagen ange nå
gcm tidsram för biträdets arbete med ärendet torde inte föreligga. Nämn
den förordar emellertid med stöd av sin erfarenhet att ytterligare två typer 
av ärenden föres in under tillämpningsområdet för 16 § nämligen upprät
tande av äktenskapsförord och upprättande av testamente. 

Utredningen föreslår att advokater även skall få besluta om allmän rätts
hjtilp i vissa andra ärendetyper och arbeta upp till sex timmar innan beslu
tet prövas av myndighet. Nämnden anser att det inte går att bortse från att 
förslaget i denna del kan medföra en viss utvidgning av rättshjiilpsområdet. 
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Kostnadsökningen pä grund härav hör dock kunna begrlinsas genom den 
kontroll som enligt förslaget kommer alt ske. dä erslittning skall faststlillas 
till bitrlidet. Den föreslagna ordningen kommer att medföra en förenkling 
av handlliggningen för dessa rlittshjiilpsiirenden. Nämnden tillstyrker med 
hänsyn hiirtill. att advokater skall fä besluta om allmiin rättshjiilp liven i 
andra lircnden lin familjerättsliga med en tidsgräns av sex timmar. 

I fräga om vilka myndigheter som bör fä besluta om ~illmiin rättshjlilp 
föreligger olika uppfattningar hos utredningens ledamöter. Rättshjälps
nlimnden föreslår att de domstolar och myndigheter som enligt förslaget 
skall fastställa ersättning (33 § i förslaget till RHL) liven betros med att 
pröva ansökningar om allmän rättshjiilp. Ifrågavarande domstolar och 
myndigheter torde - med hänsyn till den insikt de har i de särskilda frågor 
som kan uppkomma i den rättsliga angeH:igenhet där rättshjälp begärs -
vara lika liimpadc som rättshjälpsnämnd att besluta om allmän riittshjiilp. 

En nödvändig följd av nämndens förslag i denna del är att dessa domsto
lar och myndigheter tillägges rätt att besluta om rättshjälp i ärenden där 
den rättssökandc är eller kan antagas bli part. sökande eller klagande vid 
förvaltningsdom!';tol eller förvaltningsmyndighet. Enligt förslaget är rätts
hjiilpsbcslut i denna typ av ärenden förbehållna rättshjälpsniimnd ( 17 § I 
st. 4 p. samt 21 § 1 st.). 

Niimnden ifrågasätter dock om man inte bör gå ännu längre och ge de 
domstolar och myndigheter som enligt vad förut sagts bör anför1ros beslu
tanderiitt i rättshjälpsiirende befogenhet att besluta i samtliga ärenden. 
dvs. liven sådana som kräver siirskilda skäl enligt 17 § i förslaget. Enligt 
nämndens uppfattning torde en sådan ordning inte behöva medföra att 
praxis blir mindre enhetlig. 

Att. såsom utredningens ordförande föreslagit. öve1föra beslutanderiit
ten på alla statliga myndigheter, skulle enligt nämndens uppfattning mot
verka kravet om enkelhet och effektivitet. Mot ett sådant överförande ta
lar emellertid också och kanske främst starka principiella skäl, då myndig
het ofta utgör motpart till den rättssökande. 

R iittshjii/p.1a i·t:ifter 

Enligt nämndens erfarenhet lir det önskvärt att förenklingar införes för 
rutinerna att ber~ikna den rättshjiilpssökandes inkomst samt sättet att be
stämma rättshjälpsavgiften. 

Vid kansliet i Göteborg har vid tveksamhet beträffande sökandens in
komst ofta uppgift per telefon inhämtats från försäk1ingskassa angående 
sökandens sjukpenningsgrundande inkomst (Sgi), på sätt som föreslagits 
av utredningen. Nämnden anser mot bakgrund av sin erfarenhet därför att 
Sgi är lämplig att lägga till grund för inkomstberäkningen. 

Förslaget angående nya rättshjälpsavgifter innebär en kraftig höjning av 
dessa. Särskilt markant är den procentuella höjningen i tabellens (sid. 126) 
lägre inkomstskikt. Något skäl för höjningen har inte anförts av utredning
en. I utredningsdirektiven uttalas att en given utgångspunkt för översynen 
skulle vara att det rättsskydd som avsågs med rättshjälpsreformen skulle 
vidmakthållas. Nämnden, som anser att de föreslagna höjningarna inte 
stämmer överens med den givna utgångspunkten, tar för sin del bestämt 
avstånd från att avgifterna höjs - med undantag för grundavgiften - ut
över sin nuvarande nivå. 

En ledamot av rättshjälpsnämnden, hovrättslagmannen Lars Öhrbom, 
med vilken föredraganden kammarrättsfiskalen Sven Nyström är ense, är 
såvitt yttrandet berör beviljande av rättshjälp skiljaktig och anför. 
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I fräga om 16 ~ i förslaget ansluter jag mig till majoritetens ståndpunkt. 
Den övedlyttning av beslutsfattandet från nämnd till biträde som 16 § in
nefattar avser iirenden, vari prövningen i stort sett inskränker sig till den. 
för advokaten ofta nog olustiga. bedömning av den riittssökandcs ekonomi 
som e1fordras dels för konstaterande av att rättshjälp över huvud taget kan 
meddelas och dels för faststiillande av riittshjälpsavgift. Den föreslagna 
regle1ingen kommer att för niimnderna medföra en välbehövlig avlastning 
;iv i och for sig föga arbetskrävande rutinärenden utan att någon beaktans
viin.l risk uppkommer för en okontrollerad utvidgning av rättshjälpsområ
det. Beaktas bör emellertid att säviil ifrågavarande utvidgning av biträdets 
beslutsfunktion som den utvidgning som föresläs betriiffande rådgivnings
institutet innebiir att en ganska omfattande myndighetsutövning anförtros 
ht advokatkåren, en verksamhet som i och för sig är främmande för advo
katen som fri yrkesutövare och som kan ge upphov till konfliktsituationer i 
fiirhiHlande till klienten. 

Genom den föreslagna regleringen i 18 § (6-timmarsinstitutet) gär utred
ningen ett betydande steg vidare på den inslagna vägen. Förslaget i denna 
del innefattar en radikal utvidgning av det nuvarande institutet rättshjälp 
utan beslut av rättshjälpsniimnd. 

För egen del stiiller jag mig avvisande till de föreslagna utvidgningarna 
såviil av praktiska som principiella skäl. 

Ett genomförande av förslaget i denna del skulle enligt utredningens be
riikningar medföra att nämnderna befriades frän omkring (7 000- I 100 =) 

5 900 ansökningar per är (s. 243), under förutsiittning dock att advokat 
sjiilv alltid heslutar om allmän rättshjiilp, när han har rätt diirtill. Antalet 
motsvarar 8,2 procent av en total ärendemängd om cirka 72 000 ärenden. 
Denna "rntionaliseringsvinst" måste bedömas som tämligen måttlig. Det 
nya 6-timmarsinstitutet motsvarar som förut sagts närmast den nuvarande 
r;ittshjälpsformen rättshjälp utan beslut av rättshjälpsnämnd. Detta har en
ligt utredningen hittills vunnit mycket ringa tillämpning, vilket anges bero 
bl. a. på att reglerna ansett~ krångliga. varför det bjuder advokaterna emot 
att tilHimpa dem. Det nya 6-timmarsinstitutet är onekligen mer komplicerat 
iin sin gamla motsvarighet och det kan med skäl befaras att advokaterna 
vid tillämpning av det nya institutet kommer att visa en betydande återhåll
samhet när det gäller att begagna detsamma. Lättnader för nämnderna kan 
således inte antas bli av större omfattning. 

I de ;irendetyper varom här iir fråga förekommer nu till skillnad från vad 
som lir fallet i familjcrättsärenden en ingående sakprövning från nämnder
nas sida. Detta återspeglas i en relativt hög avslagsprocent. En följd av för
slaget hlir att det skall ankomma på advokaten att avgöra sådana frågor 
som om den rättssökande är näringsidkare och om den rättsliga angelägen
heten uppkommit i näringsverksamheten och om den rättsliga angelägen
heten skall prövas eller på annat sätt behandlas utom riket. Frågor av detta 
slag har vid nämnderna inte ansetts böra avgöras av handläggare utan har 
regelmiissigt hänskjutits till nämnd. Enligt min uppfattning föreligger, om 
beslutsfattandet i dessa ärenden skall slås ut på halvtannat tusental advo
kater och hiträden på advokatbyråer. en överhängande fara för en icke av
sedd utvidgning av rättshjiilpsomrädet. Vid denna bedömning har jag inte 
kunnat hor1se från de konfliktsituationer som vid prövningen ofta nog kan 
uppkomma mellan advokaten och den rättssökande och ej heller från de 
risker som kan följa av den måhiinda nyetablerade advokatens eget väl
förstådda intresse av att utan egentlig ekonomisk risk utöka klientbestän
det. I utredningen pekas på den kontrollmöjlighet som ligger i att biträdes-
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ersiittningen kan päverkas av biträdets bedömning av ärendet i ansök
ningsskedet. Enligt min uppfattning är värdet av denna kontrollmöjlighet 
mycket hegriinsat. Vid bedömandet i1v Himpligheten av det ilyi1 institutet 
hör ej heller hortses från den minskning av lekmannainflytandet inom 
riittshjiilpsomrädet som skulle bli en följd av förslagets genomförande i 
denna del. Under alla omständigheter måste det anses vara klok politik att 
skynda långsamt niir det giiller att införa ett i praktiken hittills helt oprövat 
förförande. Jag anser därför att man för närvarande hör nöja sig med den 
utvidµning av beslutsfattandet pä Hdvokatsidan som den föreslagna 16 ~in
nefattar och avvakta utfallet av denna nyskapelse inom rättshjälpsområdet 
innan man gär vidare på den inslagna vägen. 

2.12 Rättshjiilpsnämnden i Sundsvall 

Bel'i/jande m· allmiin riittshjiilp 

Hittills har huvudsakligen endast. utöver rättshjälpsnämnderna och he
sviirsniimnden. allmänna domstolar haft beslutsfunktioner inom rätts
hjiilpssystemet. Riittshjtilpsniimnderna tillskapades som bekant eftersom 
man lade vikt vid att praxis i rättshjUlpsärende skulle bli så enhetlig som 
möjligt och för att åstadkomma en kostnadskontroll. Rättshjiilpssystemet 
har innehurit stora kostnader för statsverket. Det är därför viktigt med ef
fektiv kostnadskontroll. Utredningen vill flytta över dels heviljandefunk
tioner och dels kostnadskontrollfunktioner från rättshjälpsnämnderna till i 
det första fallet huvudsakligen advokaterna och i det andra fallet domsto
larna. Endast hetri\ffande vissa typer av ärenden har utredningen stannat 
för att låta beviljandefunktioner ligga kvar hos rättshjälpsnämnderna. Det 
tir svtirl att se hur en enhetlig praxis skall kunna vidmakthållas utan någon 
möjlighet till kontroll av i vilka ärenden rättshjälp beviljas. Denna invänd
ning giiller främst de s. k. 6-timmarsärendena. Skulle en advokat bevilja 
rättshjiilp i någon angelägenhet där rättshjälpsnämnden ansåg att rättshjiilp 
inte erfordrades fick han riskera att inte fä ersättning för sitt arbete. Det
samma skulle l'ili fallet om advokaten beviljade rättshjälp i ärende där 
prövningen ligger hos rättshjälpsnämnden. Enligt nämndens mening kom
mer dessa vanskligheter säkerligen att medföra ett otal förfrågningar och 
ansökningar om förhandsbesked. Detta skulle ur nämndens synpunkt inne
biira en viisentlig ökning av arbetet med att handlägga ärenden av denna 
art. Någon kontroll av om den rättssökande samtidigt anlitar mer än en ad
vokat i samma angefägcnhet - något som tyvärr är långt ifrån ovanligt -
kan inte heller ske. Dessutom öppnar den föreslagna bestämmelsen möjlig
heter till missbruk. Att såsom utredningen föreslagit i familjeärende över
låta åt hitr~idct att bevilja rättshjälp förefaller dock vara en praktisk för
enkling. Med den inställning nlimnden har till s. k. 6-timmarsärenden anser 
niimnden. att uppräkningen i 16 §i förslaget till rättshjälpslag bör komplet
teras med ärenden om testamente och äktenskapsförord. Däremot bör 
ärenden om omyndighetsförklaring eller dess hävande inte medtagas bland 
dessa ärenden. eftersom advokaten inte kan förordnas som biträde enligt 
rättshjiilpslagen. enär biträde kan förordnas enligt 10 kap. 13 §föräldrabal
ken 121 § 3 st. sista p. i förslaget till rättshjälpslag). 

Det har hos nämnden uttryckts farhågor för att advokatens situation kan 
bli besvärlig ur yrkesetisk synpunkt. Han skall dels utöva sitt yrke, vari in
går att tillvarata klientens intressen och dels vara delegationsmyndighet åt 
rättshjälpsnämnderna. Såvitt nämnden förstår kan situationer uppkomma 
där dessa intressen ställs mot varandra. En annan komplikation om man 
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tilldelar en advokat - ~åväl en~kilda som allmänna - myndighetslunktio
ner ~ir, att olika regler om handlingars offentlighet lir tillämpliga. Det torde 
inte bli ovanligt, att den domstol, som skall fastställa den slutliga riitts
hjiilpsavgiften, begär all fä ta del av det underlag som finns hos advokaten 
för riittshjälpens beviljande och rättshjälpsavgiftens hestämmande. Om ad
vokaten i klientens intresse inte villfar denna hcgiiran liir erforderligt mate
rial för eventuell omprövning av rättshjälpsavgiften saknas. 

RiittsMii/psa1•g(ften 

Rättshjälpsnämnden noterar. att det föreslagna nya systemet för rätts
hjälpsavgiftens beräkning innebär en icke oväsentlig fördyring av rättshjäl
pen för klienten. Detta drabbar relativt sett hårdast i de lägre inkomstskik
ten. men över hela linjen blir rättshjälpsavgiften väsentligt höjd. Tillräcklig 
förenkling av avgiftsberäkningen bör kunna ske även om beräkningen görs 
pl\. samma sätt som för närvarande. Man bör kunna undvika att finfördela 
inkomstskikten så mycket som nu är fallet. 

2.13 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Rättshjälpsnämnden tillstyrker att advokat även fortsättningsvis skall få 
ge rättshjälp och arbeta upp till rättshjiilpsavgiften i enlighet med nuvaran
de regel om riittslzjiilp utan beslut av rättshjälpsnämnden. 

Att det i princip förbehålles rättshjälpsnämnden att besluta om rättshjälp 
i de i 17 § angivna typerna av ärenden tillstyrks med motiveringen enhetlig 
praxis och kostnadskontroll. 

Utredningen har tillskapat .idministrativa komplikationer genom sitt för
slag, varigenom flera myndigheter skall åläggas ta ställning till olika frågor 
av samma typ, som kan uppstå under handläggning i skilda instanser. 
Rättshjälpsnämnden avstyrker med hänsyn till enhetlig prn.xis vid dessa 
särskilt kvalificerade bedömningar, att olika instanser - rättshjälpsnämnd 
respektive domstol - skall avgöra om särskilda skäl föreligger för riitts
hjiilp beroende på om det lir stämt eller icke enligt småmålslagcn. Risk 
finns kanske för att part som fått negativt beslut om rättshjälp kan uppfatta 
domstolen som mindre objektiv och avslaget som ett halvt avgörande i sak 
redan innan rättegä.ngen påbörjats. Om rättshjlilpsnlimnden beslutat om 
rättshjälp med biträdesförordnande och målet kommer att handläggas en
ligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden skall domstolen 
pröva om rättshjälp fortsättningsvis skall omfatta förmånen av hiträde, 
nämligen om rättshjälpsnämnden förordnat biträde, men icke gjort pröv
ningen med beaktande av småmålslagen. Domstolen har för sin prövning ej 
kännedom om nämndens beslutsundcrlag, om ej nämndens akt rekvireras 
eller domstolen inhämtar yttrande från nämnden med förseningar av beslut 
som följd. Vissa andra arbetskrävande komplikationer införs i och med att 
flera myndigheter (härmed avses även advokat som ju får en myndighets
funktion) kan komma ifråga som rättshjälpsbeviljande instans. Rättsh.iälps
nämnden måste t. ex. för prövning av sin behörighet inhämta uppgift huru
vida angelägenheten måhända handlägges vid allmän domstol. Beträffande 
kontrollen av rättshjälpsavgiften i ett ärende, som passerar flera instanser 
och pågår flera år, så blir denna prövning byråkratisk och tidsödande, om 
lagrummet och dess syfte skall fylla någon funktion. Vederbörandes eko
nomiska förhållanden kan ändras väsentligt många gånger. Vidare frågar 
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man sig vad riittshjiilpsniimnden t. ex. skall giira av ett iirende. niir den be
vilj;1t riittshjtilp och ej vet. lim det hlir aktuellt med fler heslut eller ätgiirder 
fi.ir nämndens del. Skall akten arkiveras genast eller hiinga med ett tag 
bland pägiiende iirenden'! Om akten arkiveras och det blir aktuellt med 
nytt beslut av riittshjiilpsniimnd skall akten då plockas fram ur arkivet och 
nrendet aterupptas eller blir det ett nytt iirende? 

Betriiffande.f{11ni!ieriittslig11 mål iir det helt klart att prövningen av riitts
hjiilpsfri'lgan iir av synnerligen enkel beskaffenhet och att riittshjiilp regel
miissigt beviljas i dessa mäl. Nämnden tillstyrker att uppgiften öve1förs pt1 
advokater. En fråga som utredningen emellertid icke beaktat i detta sam
manhang iir att e1farenheterna från nuvarande system visar. att det ej iir 
ovanligt. att en sök:tnde undan för undan viinder sig till olika nmhud utan 
att uppge att riittshjiilp beviljats och bitriide redan förordnah. Hiirigennm 
kan hegriinsningen av riitten till bitriidesbyte siittas ur spel. Det synes diir
för nödviindigt att åliigga bitriidet att anmiila beslut om riittshjiilp till någon 
myndighet. Eniir det icke tir ovanligt att riittshjiilp i dessa iirenden icke le
der till domstolshandHiggning finner nämnden att riittshjiilpsniimnden iir 
den liimpligaste myndigheten att bevaka dessa iirenden. 

Mot hakgrnnd hiirav finner nämnden att det relativt enkla registrerings
miissiga administrativa arbete som för niirvarande fullgörs i dessa iirenden 
inte kan undvaras. Att överföra detta arbete till kontorspersonal på advo
katbyråer kan innebiira en ökning av byråns kontorsomkostnader. Riitts
hjiilpsntimnden noterar. att utredningen icke diskuterat det i Dons PM 1974 
framlagda förslaget att delegera till kvalificerad biträdespersonal utan ju ris 
kandidatexamen att fatta dessa beslut. Beträffande den uppriikning av de 
angelägenheter i vilka advokat skall få bevilja riittshjiilr enligt förslaget 
16§ anser nämnden. att hoskil/nad och omyndigliet.1:fi"irklari11~ eller Jess 
hiiv1111de bör utgå. Boskillnad kan liimrligen hänföras till massiirenden. där 
rättshjiilp endast undantagsvis efter särskild rrövning skall beviljas. 
Niimnden anser ej att omyndighetsärenden bör medtagas. eniir rlittegångs
bitdide jiimlikt FB 10: 13 kan förordnas och anledning att förordna biträde 
enligt rättshjälpslagen därför ej föreligger. Om behov av rättshjälp utan bi
triidc uppkommer kan domstolen besluta om rättshjälp. 

Mot utredningens förslag avseende 6-timmars regeln föreligger ur princi
piell synpunkt starka invändningar. Att advokat verksamhet och myndig
hetsutövning icke bör bedrivas av samma person finner nämnden uppen
bart. Rättshjälpsnämnden finner det olämpligt och för svenskt rättsväsen
de främmande att anförtro ät advokater att avlöna sig själv av allmänna 
medel. Man fär icke heller bortse frän biträdets intresse av att fä in pengar i 
sin näringsverksamhet. Om en advokat tar ett 6-timmars ärende om dagen 
under månadens omkring 20 arbetsdagar tillförs byrån 25.800 kr. Reglerna 
i riittshjälpslagen är och kommer att förbli krångliga. Det synes omöjligt 
för domstolsverket att nä ut och informera om praxis. Den arbetsbörda ad
vokaterna har gör det svårt för många hiträden enligt nämndens enarenhet 
att ta del av och framför allt hälla aktuell den information som advokat
samfundets tidsskrift ger. Den kontroll och tillsyn som myndigheter etc. 
utsiitts för kan ju ingalunda utövas av det allmiinna mot privatpraktiseran
de samfundsledamöter. För övrigt föreslår utredningen inte någon kon
troll. Utredningen anför att direkta missbruk förhindras genom att biträ
desersättningen skall påverkas av det sätt pä vilket bitriidet skött ärendet 
och genom mellankontrollen. Men om någon vill missbruka systemet torde 
vederbörande också avsluta ärendet inom 6 timmar för att undvika kon-

.< 
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troll. Riithhjiilrsniimnden ;inser viuare att ett ansvar-;kiinnandc bitriiue. 
niir h<111 ,bJI gi\ra <len lagenliga prövningen <tV behov och befog;1t intresse, 
oft;1 k•1n antagas komm;1 i konflikt med klicntlojaliteten. Intressekollisio
ner uppkommer givetvis i.:kc siillan. varvid advokaten enligt samfundets 
regler om god ;1dvokatsed, uttalade t. ex. i cirkuliir 32/76 inte får vara vcrk
s;1m i 11ppenhar strid mot vall hans klient önskar och icke vidtaga åtgiirder 
st1 att klient heriivas riitt~hjiilr. Dcpartemcntschefen har i proposition 
1972: 4 uttalat. att n~1gon anmiilningsplikt gentemot riittshjälpsnämnden 
il'.ke föreligger för advokat, om han anser att saken icke motiverar vidare 
riittshjiilr. Advokat har ol'.kså tystnadsplikt och är skyldig att följa sin hu
vudmans anvisningar. Nagot som fatt kan inbjuda till missbruk. som ej lätt 
kan uppdagas. iir att det föreslagits att. om rättshjälp beviljas i näraliggan
de angdiigcnhet kan det motiveras. att ej mer än ett kostnadsbidrag utta
ges och att hitriidet fär besluta däwm. Det är ofta en svår bedömningssak 
att göra denna prövning: riittshjälpsniimnden och domstolsverkct har icke 
sr1 sällan haft annan uppfattning än biträdet, df1 det gällt att bedöma vad 
som iir tillåten utvidgning av angeHigenheten respektive om de i arvodcs
riikningcn redovisade tltgänlcrna ingått i beviljad rättshjälp. Systemet in
Qiuder vidare klienten att g[t till ny auvokat och förtiga att han redan fått 
rättshjiilp i angefagcnhe1en. För övrigt kan ju angelägenhet benämnas på 
ett nytt siitt. Eftersom så många har låg rättshjälpsavgift är denna icke nå
got korrektiv emot missbruk. vilket utredningen tror. 

Rättshjälpsnämnden vill påpeka att om avslagsfrekvensen beträffande 
vissa 1ircnden tir låg, beror det på att advokat k1inncr till eller informerats 
av kanslitet om rättshjälpsnämndcns praxis och däiför ej finner anledning 
att ansöka om riittshjälp. Om 6-timmarsregeln införs föreligger enligt 
ntimndcns mening risk för en avsevlird utvidgning av när behov av respek
tive befogat intresse för riittshjälp föreligger med starkt stegrade kostnader 
för det allmlinna som följd. Det är icke säkert att de som har största beho
vet av rlittshjiilr kommer att tillgodoses i större utsträckning lin för närva
rande. 

Reglerna i riittshjiilpslagen har av advokaterna ansetts krångliga och 
likaså hcriikningen av m·1:(ftt'rna. Det av utredningen föreslagna systemet 
iir il'.kc mindre invecklat och blir det icke heller om reglerna skall tillämpas 
i enlighet med lagen. Bctriiffande kostnadsbidragets storlek kan advokat ej 
med hlinsyn till lojalitet mot klienten förväntas vara på samma sätt som en 
myndighet aktivt verksam för att få fram objektivt underlag för beräkning 
av avgiften. Den omsHindighetcn att institutet rättshjälp utan beslut av 
rättshjlilpsnämnden ej använts kan tyda på att advokaten föredragit att 
myndighet fastställer beloppet i de fall dtir det kan bli högre. För övrigt har 
advokater ofta klagat över det besvärliga förfarandet, när de sökt kontrol
lera det av niimnden faslsliillda kostnadsbidragct. De nu föreslagna regler
na för berlikning är på intet sätt enklare än de nu gällande. I tveksamma fall 
kan befaras all hiträdet bestämmer avgiften för lågt. 

Om 6-timmarsregeln införs tillstyrks föreslagen mellankontroll. Med av
seende på förslaget om att allmän domstol skall bevilja rättshjälp vill rätts
hjlilpsnlimnden endast påpeka att det möjligen skulle kunna råda tveksam
het heträffandc lämpligheten av att domstolen, som skall avgöra ärendet 
eller målet i sak. kan anses föregripa sitt kommande avgörande genom den 
lagstadgade prövningen avseende befogat anspråk. Vidare vill nämnden 
e1inra om att domstolarna kommer att llläggas nya uppgifter, som kan 
medföra att ytlerligare tjänster måste inrättas. Självklart kommer facket 
att bevaka denna fråga. Riittshjälpsnämnden vill även i detta sammanhang 
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päpeka att enhetlig praxis iir liittare att hälla fiir nägra fä ni·unnder, som liitt 
kan samråda iin för IOO-talct underriitter. 

I syfte att uppnf1 förenkling förordar utrcdnin,µen dl mindre knmplicerat 
m·g!fi.1.1-v.\"/t'm hetriiffändc de administrativa rutinern;i. Fiirslaget innehiir 
att hundrakronorsstegen utmtinstras. vilket iir hra i och för sig. men nf1gon 
heaktansviird förenkling innehiir detta icke, eniir det inte iir wttrigheten i 
all hilla riitt rad i lathunden som vållat prohlem. Det som vallar hesviir iir 
heriikningen av den riittssiikandes ekonomiska förhållanden. För umlerliit
tande av detta har utredningen icke kommit med nägot förslag. Riitts
hjiilpsniimnden har observerat att riittshjiilpsavgifterna kommer att hli hiig
re iin för niirvarande. I detta sammanhang hehandlas också frägan om nytt 
heslut och eventuellt nytt kostnadshidrag i annan angeliigenhet som har 
niira .rnmhand med den angelägenhet. i vilken riittshjiilp redan heviljats. 
Riittshjiilpsnämnden som har erfarenhet av att hitriidena ser på frågan om 
sambandet mellan två angeliigenheter pä ett generösare siitt lin riittshjiilps
nämnden. anser hestämt. att sådan priivning hör ligga på myndighet och 
detta för att friimja enhetlig tilliimpning samt ur kostnadskontrollsynpunkt. 
Riittshjiilpsniimnden tillstyrker förslagt!I att heslut om riittshjiilpsavgiftens 
faststiillande hlir exe/..11tio11stitd. 

Ski(iaktig 111t'ni11g ( B1'rgVif' och Hallstriim J 

Ledamöterna Ulf Herglöf och Paul Hallstriim anmäler skiljaktig mening he
triiffande den så kallade 6-timmarsregcln. De ansluter sig icke till den upp
fattning niimnden gett uttryck ät utan tillstyrker utredningens förslag. 

2.14 Domstolsverket 

Bel'i/jande m· allmiin riillshjiilp m. m. 
Institutet allmän rättshjälp utan heslut av riittshjälpsniimml har utnytt

jats i mycket liten utsträckning. Med hiinsyn till att institutet är en av de bi
dragande orsakerna till att det nuvarande riittshjiilpssystemet iir invecklat 
är därför någon form av förändring av institutet i hög grad påkallad. Utred
ningen har föreslagit att advokat skall utan hegränsning få lämna riittshjälp 
i flertalet familjerättsliga angelägenheter. Vidare har föreslagits - vad be
träffar andra rättsliga angelägenheter och sådana angelägenheter diir heslu
tanderiitten föreslås förbehållen rättshjälpsniimnd - att advokat skall fä 
bevilja rättshjälp och arbeta på ärendet under högst sex timmar (i fortsiitt
ningen kallad sextimmarsregeln). Har ärendet inte slutförts inom denna 
tid, skall frågan om fortsatt riittshjiilp prövas av rättshjälpsniimnd eller all
miin domstol. 

Regelmässigt bifalls ansökan om riittshjälp i familjerättsliga angelägen
heter. Handläggningen av dessa ärenden vid rättshjälpsnämnderna är van
ligen rutinartad. Det måste därför anses innehiira en avsevärd förenkling 
av handläggningen om rättshjälp får beviljas av advokat i merparten av he
rörda ärenden. Någon nämnvärd ökning av kostnaderna för rättshjälpen 
torde inte behöva befaras genom en sådan ordning. Domstolsverket till
styrker därför med ett undantag utredningens förslag på denna punkt; 
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hland de angefägenheter som fön:slas omfattade av berörda regel har upp
tagits omyndighetsförklaring eller dess hiivande. Enligt 10 kap. 13 ~ föräld
rahalken kan hitrlide förordnas i mftl vid allmän domstnl rörande sadan 
angelligenhet. Utredningen har diirför föreslagit att rättsh,iiilpshiträde i st1-
dant ti.111 ej skall kunna förordnas (:! 1 ~ tredje stycket). Med hänsyn till att 
hiträdeshehovet många gänger blir tillgt•dosett utanför riittshj:ilpssystemd 
och säkdes behov av rättshjälp i övrigt endast siillan torde föreligga hör 
enligt dt1mstolsverkcts mening frågan nm rättsh.iiilp i angelägenhet rörande 
omyndighdsförklaring eller dess hiivande alltid prövas av rättshjälps
nämnd eller av domstnl. 

Domstulsverket ansluter sig till de till huvudregeln i 16 ~ föreslagna un
dantagen att advokat inte skall fä bevilja riittshjälp om särskild prövning av 
rättshjiilpsnämnd lir föreskriven enligt 1 H L 3. 4 eller 6. Eftersnm ingen 
av de i 16 * upptagna angelägenheterna kan handläggas enligt småmål sla
gen synes dock hänvisningen i 16 §andra stycket till 17 § 7 onödig. 

Sextimmarsregcln accentuerar hetydelsen av den intresseprövning som i 
första hantl åvilar tlen anlitade atlvokaten. (Jfr prop. I 9T!.: 4 s. :!48.) Regeln 
förutsätter vidare att advokaten funnit att det ej står i strid med gällande 
praxis att lämna rättshjiilp i angelägenheten. Han skall säledes vid en ob
jektiv hcdömning kunna konstatera att behov av rättshjälp föreligger. Ad
vokatens myndighetsfunktioner inom riittshj;ilps~ystcmet ge~ således en 
framträdande plats. En sådan ordning kan i många fall bidra till att rubba 
förtroendeförhållandet mellan rättssökande och advokat. 

Det mäste vidare anses att praxis kommer att skifta i iirenden av olika 
längd. Bedömer advokaten att iirendet kan klaras av inom sex timmar torde 
han i flertalet fall bevilja rättshjälp. Advokaten och klienten har ju båda in
tresse av att rättshjiilp lämnas. Gör advokaten den motsatta bedömningen 
måste han försöka förutse vilken hcdömning som riittshjälpsn:imnden eller 
domstolen kan komma att göra vid tlen kommande mellankontrollen. nå
got som för övrigt kan leda till att advokaten redan i inledningsskedet "för 
säkerhets skull" ansöker om 1-ättshjiilp. Sextimmarsregeln kommer såle
des troligen att leda till att en generösare praxis utvecklar sig i '"kortare" 
och diirmed enklare ärenden än i andra ärenden. 

Såsom tidigare nämnts är en av huvudanledningarna till att det nuvaran
de rättshjälpssystcmet blivit invecklat och svåröverskådligt förekomsten i 
den nu g~illande riittshjälpslagen av institutet allmän rättshjälp utan beslut 
av rättshjälpsnämnd. Bl. a. krävs efter övergång till allmän rättshjälp efter 
beslut av rättshjälpsnämnd att biträdet underrättat rättshjälpsnämnden om 
de kostnader som uppkommit medan allmän rättshjälp utan beslut av 
rättshjälpsnämnd lämnats ( 18 § rättshjälpskungörclscn). Införandet av scx
timmarsregeln. som i princip endast utgör en utvidgning av det senare in
stitutet medför inte i denna del någon förenkling av regelsystemet. Det kan 
snarare ifrägasättas om inte sextimmarsregeln bidrar till att göra rätts
hj~ilpssystemet i denna del än mer invecklat. Bitriidet måstet. ex. ta ställ
ning till om den rättssökande är näringsidkare eller ej. Han måste vidare 
fortlöpande hålla reda på uppkommande kostnader för att i rätt tid kunna 
göra ansökan om rättshjälp. Även dessa omständigheter kan leda till att 
advokaten redan frän hörjan ansöker om rättshjälp. Bestämmelsen kräver 
vidare samma form av underrättelse som f. n. om rättshjälps kostnader, 
som uppkommit under det att rättshjälp lämnats enligt sextimmarsregcln 
(jfr 11 § andra stycket förslaget till rättshjälpsförordningen). 

Domstolsverket avstyrker på anförda skiil sextimmarsregeln. 
Enligt 21 § får allmän domstol bevilja allmlin rättshjälp om fräga om 
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riittshjiilp uppkommit sedan den riittsliga angeHigenhctcn blivit föremål för 
domstolshehandling. Angcliigenhetcr som anges i 17 * första stycket 1-6 
eller 8 skall dock alltid vara förhehållni1 i·iittshjiilpsnämilds prövning. Un
dantagen h;1r motiver;1ts av önskemålet om en enhetlig praxis i dessa ange
Higenhctcr. Enligt domstolsverkets mening iir farhågorna för att praxis 
skall skifta i heri"irda angdiigenhcter liverdrivna. Härtill kommer att un
dantagshestiimmelscrna medverkar till att göra reglerna komplicerade och 
i förekommande fall fördröja avgörande i rättshjiilpsfrågan. Enligt dom
stolsverkets mening hör allmiin domstol utan undantag pröva fråga om be
viljande av rättshjLilp om frågan viickts sedan angelägenheten hlivit före
mål fiir handliiggning vid domstol. Av samma skäl bör också förvaltnings
domsttll. arrendeniimnd, hyrcsniimnd och övercxekutor i förekommande 
fofl och uran undantag hesluta om rättshjiilp (jfr :n * ). 

Enligt 20 *första stycket skall slirskilda skiil föreligga för att annan än ju-
1ist rt1 advokatbyrå skall fä förordnas till hitrlide. Utredningen som ej an
gett exempel på stirskilda skiil har i motiveringen anfört hl. a. att rekvisitet 
'"s~irskilda skiil'" lir avsett att utgöra en kodilie1ing av gällande ordning. 
Det måste konstateras att utredningen har en felaktig uppfattning om gäl
lande rätt på herörda punkt. Varken enligt den nuvarande rättshjäfpslag
stiftningen eller dess förarbeten eller av praxis framgår att jurist på advo
katbyrå har företräde framför jurist som ej är anställd på byrå eller annan 
niir det giiller att förordna biträde. I och för sig torde det inte vara helt säll
synt niir det gäller andra än jurister på advokatbyrti.er att biträdesförord
nande viigras. Detta torde dock bero på att vederbörande helt enkelt inte 
ansetts liimplig som biträde. Domstolsverket motsätter sig bestämt infö
randet av en bestiimmelse som innebiir att annan än jurist på advokatbyrå 
skall förordnas till hiträde bara om särskilda skäl föreligger. 

I detta sammanh;mg bör påpekas att enligt förarbetena till den nuvaran
de RH L omfattar rättshjälp som lämnats i angelägenhet som lett fram till 
verkställhart avgörande i princip ej verkställighet av avgörandet (jfr prop. 
1972: 4 s. 411 och 420). Detta förhållande kan också sägas indirekt framgå 
av bestämmelsen i 10~ RHL. som innehåller vissa undantag frän den nyss 
ntimnda huvudprincipen. Utredningen synes ej ha berört denna fråga. En
ligt domstolsverkcts mening bör ej någon ändring göras i berört hänseen
de. Det vore önskvärt med ett uttalande härom i förarbetena till en kom
mande lagstiftning. 

Rättshjiilp.w1·g({tcr 

Domstols verket tillstyrker den föreslagna förenkling av reglerna för beräk
ning av rättshjiilpsavgifter som innebär att avgiftsskalan anknyts till rätts
sökandes årsinkomst beräknad i helt tusental kronor. Utredningens förslag 
innebiir dock även en allmän höjning av avgifterna. Huruvida den nuvaran
de nivån på avgifterna är "den rätta'" låter sig knappast säga. För vissa in
komstHigen kan kanske avgiften synas något låg. Den föreslagna avgifts
höjningen. som utredningen ej har motiverat på något sätt, innebär emel
lertid bl. a. att rättssökande i lägre inkomstskikt kan fä betala en avgift som 
är mer än dubbelt så stor som den som följer av nuvarande regler. Även i 
högre inkomstskikt är de föreslagna höjningarna uppseendeväckande 
stora. Domstolsverket motsätter sig bestämt så kraftiga höjningar av avgif
terna vilka, med hänsyn till att den genomsnittliga rättshjälpsavgiften än
dock kommer att hli förhållandevis låg, från statsfinansiell synpunkt när
mast saknar betydelse. 
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Advokitten Sven-Inge Si.iderberg är av skiljaktig mening och anfor. 
Ptt av riittshjiilp~utredningen angivna skiil anser jag all advokat hiir med

giva~ riitt att bevilja allmiin riittshjiilp och arbeta pä iirendet i sex timm:tr 
enligt IX* RHL. 

2.15 Rikspolisstyrelsen 

Ribpolisstyrcben delar ordförandens uppfattning om vem som hör prii
va ansökningar om riillshjtilp och anspråk på arvode. Styrelsen rnr diirför 
pit de av ordföranden framlagda skiilen bestlimt förorda att såviil (handHiµ
gande) statliga myndigheter som förvaltningsdomstolar bör tilldelas be
slutsfunktion ifrilga om beviljande av allmiin riittshjälp och diirtill hiirande 
frä&or. samt att statlig:1 myndigheter iiven erhåller beslutskompetens be
triiffamic arvmksprövningen. 

2.16 Kriminalvårdsstyrelscn 

Utredningens majoritet har föreslagit att rättshjälpsnämnden skall ha be
hörighet atl bevilja allmän rättshjälp bl. a. om den rättssökande är eller kan 
antas bli part. sökande eller klagande vid förvaltningsdomstol eller förvalt
ningsmyndighet. A ven i de fall frågan om allmän rättshjälp uppkommer se
dan den rättsliga angelägenheten blivit föremål för prövning vid sådan 
domstol eller myndighet bör, enligt utredningsmajoriteten. rättshjälps
niimmkn pröva frågan om rättshjälp. På skäl utredningsmajoriteten anfört. 
dvs. i första hand angcfägenheten i en fast praxis. finner även styrelsen att 
prövningen i dessa fall hör ligga på rättshjälpsnämnden. I delta samman
hang vill styrelsen också. i likhet med vad som anförts i betänkandet. beto
na önskvärdheten av en liberalare hållning när det gäller allmän rättshjälp i 
förvaltningsrättsliga ärenden. 

2.17 Försvarets civilförvaltning 

Utredningen har föreslagit att allmänna domstolar (inkl. arhetsdomsto
lcn. bostadsdomstolen. krigsrätt och statens va-nämnd). förvaltningsdom
stolarna. hyres- och arrendeniimnderna samt överexekutor tillerkiinnes 
riitt att pröva ersättningsfrågor enligt rättshjiilpslagen i de mål eller iiren
dcn som i övrigt handlägges av myndigheten. Utredningen har vidare givit 
samma myndigheter beslutanderätten i andra rättshjälpsfrågor som kan 
uppkomma under handläggningen av en rättslig angelägenhet. t. ex. frågor 
om byte och entledigande av biträde samt frägor om huruvida omfattande 
utredning skall fä införskaffas. Civilförvaltningen har ingen erinran här
emot. Det torde emellertid inte råda någon tvekan om att samtliga ovan 
nämnda myndigheter besitter sådan kompetens att de även kan anförtros 
rätten att pröva ansökningar om allmän rättshjälp i det fall då ärendet eller 
målet är anhiingigt vid myndighet. Någon risk för att praxis skulle hli oen
hetlig om dessa myndigheter får bevilja allmän rättshjälp synes enligt vad 
civilförvaltningen kan finna inte heller föreligga. Civilförvaltningen har 
dock inte någon erinran mot att - med hänsyn till de av utredningen givna 
motiveringarna - undantag görs för de troligen relativt sällan förekom
mande fallen där särskilt rekvisit uppställs för beviljande av allmän rätts
hjälp. dock inte vad avser massärenden. 

Beträffande övriga myndigheter vill civilförvaltningen anföra följande. 
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Dessa myndigheter, till vilka civilförvaltningen riiknas. hedriver ofta lik
som civilfi.irvaltningen en forvaltningsriittslig. verksamhd som kan delas i 
sadan verksamhet som iir att hiinföra till myndighetsutiivnin!! och sådan 
verksamhet som iir att hiinfora till partsförhållandc. somt. ex. då civilför
valtningen fiiretriider staten vid skadeståndsanspråk riktade mot försvars
makten. 1 de föll diir myndigheterna är att hetrakta som motpart till riittssii
kande kan det i allmänhetens Ö!!On verka stötande om myndigheterna har 
att besluta orrt allmtin riittshjälp. Civilförvaltningen anser sig höra !!Örn det
ta påpekande med anledning av att utrednin!!cns ordförande i reservation 
till beti"lnkandet - i vilken experten L. Reuterwall insfamt - deklarerat 
den uppfattningen att alla statliga myndigheter bör anförtros riitten all he
vilja allmtin riittshjiilp. 

Vad avser förvaltningsmyndighets rätt att hevilja allmiin riittshjiilp niir 
det giiller den del av myndighetens förvaltningsrättsliga verksamhet som iir 
att hänföra till myndighetsutövning har helt säkert många förvaltnings
myndighetcr i likhet med civilförvaltningen i och för sig den kompetens 
som kriivs för att bedöma rättshjiilpsfrågor. Emellertid utgör - enligt den i 
bctiinkandet redovisade statistiken - de r~ittsliga iirenden där förvaltnings
myndigheterna fungerar som myndighet och inte som motpart och där all
män rättshjiilp är aktuell ett förhållandevis litet antal, va1for det synes 
fampligare ur såväl enhetlighets- som arbetsinsatssynpunkt att lägga pröv
ningen på riittshjälpsnämnderna. 

Vad hiirefter angår frågan om advokats hehi.irighet att bevilja allmiin 
rättshjiilp vill civilförvaltningen Uimna följande kommentar. 

Civilförvaltningen delar utredningens uppfattning att advokat bör iiga 
rätt att bevilji1 allmän rättshjiilp i familjerättsliga ärenden liksom att riitts
hjiilpsnämnd bör vara exklusiv beslutsfattande myndighet i ärenden där 
särskilda rekvisit uppstiills för heviljande av allmiin rättshjälp. Civilförvalt
ningen ställer sig emellertid tveksam till utredningens förslag att advokat i 
övriga ärenden skall få bevilja allmän rättshjiilp i enlighet med förslaget 
och att om ärendet inom den föreslagna tidsramen inte slutförts han skall 
hiinskjuta frågan om fortsatt rättshjälp till rättshjälpsnämnd eller domstol. 
Civilförvaltningen ifrågasiitter om inte detta system. trots dess många för
delar, kan leda till en ökad ekonomisk osäkerhets känsla hos den rätts
hjälpssökandc allmänheten. En klient riskerar såvitt civilförvaltningen kan 
finna att fö betala för upp till sex timmars arbete eller mer. varefter rälls
hjälpsnämnd eller domstol kan komma att besluta att riittshjälpen skall 
upphöra trots att klientens iirende inte blivit slutfört. Civilförvaltningen 
anser det otillfredsställande att frågan om fortsatt rättshjiilp på detta sätt 
hålles svävande. Konsekvenserna av bristen i systemet kan hiirigenom 
komma att fä biiras av rättshjälpssökanden. 

2. 18 Socialstyrelsen 

Organisat11riska fiiriindringar 

Utredningen har enligt sina direktiv även haft att överväga en ändrad 
fördelning av beslutsfunktionerna. vilket bl. a. skulle kunna ske genom att 
överlåta riittshjälpsfrågorna på den myndighet som har hand om sakpröv
ningen. Utredningens majoritet har här föreslagit tämligen obetydliga änd
ringar som ej torde komma att beröra styrelsen. Ordförandens längre gåen
de förslag kommer däremot att innebära ändrade arbetsuppgifter för sty
relsen. 
19 Riksdai;en 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Nuvarande riiltshjiilpssystem framstår som byråkratiskt och tung.rott. 1 
uircktivcn framh~ilb hl. a. "vikten av enkelhet i arbetet'' och "att dubhel
arhctc l><.:h onöuig pappershantcring hör undvikas". Det kan tilliiggas all 
sn;ihh hantering. i ues~;I iirenden också lir en riitlssäkerhetsfräga. Utred
ning.ens ordförande har pekat på en rad faktorer som enligt hans uppfatt
ning talar för att majoritetens förslag inte tillgodoser dessa krav på ett till
fredsställande siitl. Socialstyrelsen delar reservantens synsätt och förordar 
att dennes förslag föggs till grund for översynen av rättshjälpssystemet. 
Detta förutsiittcr att förslaget inte mcufi.ir kostnadsstcgringar i stort och att 
det gf1r att genomföra hos de myndigheter som berörs av förändringarna. 
Fi>r utskrivningsniimndernas del medför förslaget komplikationer. Följan
uc kan anföras betriiffande styrelsen och nämnderna. 

Allmiin riitt.1hjii/[> 

1\llmiin riittshjiilp förekommer i viss utsträckning hos socialstyrelsen, 
bl. a. i iirenden om utbetalningar ur rymling.sanslaget och i iirenden hos 
mcdicinalväsenuets ansvarsnämnd. Frän juridisk synpunkt föreligger inga 
svärigheter att hantera dt:ssa iircnden. 1 vad man förslaget kommer att 
medföra en ökad arbetsbelastning är svårt att närmare beräkna. Förslaget 
angt:r att det merarbete som följer av handliiggningen av riittshjiHpsären
den uppviigs av att yttranden inte längre behöver avges till rättshjälps
niimnd. Styrelsen instämmer i denn<i bedömning. En ytterligare fördel är 
att riittshjiilpsiirenden kun handliiggas snabbt. vilket är väsentligt från bl. a. 
social synpunkt. 

Ön·i>:a frå>:or 
Styrelsen tillstyrker förslaget att advokater i större utsträckning skall få 
handlägga r~ittshjiilpsärenden på egen hand. 

2.19 Riksförsäkringsverket 

De frägor. som rättshjälpsutredningen behandlat i betänkandet och som 
berör riksförsäkringsvcrket i dess egenskap av förvaltningsmyndighet. är i 
huvudsak följande 
- beslutsfunktionern<l i fråga om beviljande av allmän rättshjälp m. m .. 
- beslutsfunktionerna i fråga om arvodesprövning m. m. i ärenden om all-

män rättshjälp. 
- beslutsfunktioncrna i fråga om substitution, byte och entledigande av 

biträde samt i fråga om beslut att allmiin rättshjälp skall upphöra. 
Rättshjälp enligt den av utredningen föreslagna rättshjälpslagen skall 

kunna erhållas av rättssiikande i egen rättslig angelägenhet. om det förelig
ger behov av sådant bistånd som avses i lagen. Rättshjälpen avser bl. a. 
rådgivning. förlängd rådgivning och allmän rättshjälp. 

Rådgivning, förlängd rådgivning och rättshjälp beträffande familjemålen 
föreslås få bli beviljade av advokat. Även i vissa andra fall skall advokat fä 
bevilja rättshjälp och då arbeta på ärendet högst sex timmar. 

I fäll där särskilda rekvisit uppställs för rättshjälp skall enligt utredning
en rättshjälp beviljas av rättshjälpsnämnden. Detta gäller bl. a. om den 
r~ittssökande är eller kan antas bli part. sökande eller klagande vid förvalt
ningsdomstol eller förvaltningsmyndighet. Då rättssökande begär rätts
hjälp för att anföra besvär hos riksförsäkringsverket eller försäkringsdom-
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stolen. iir det således enligt utredningens förslag riittshjiilpsniimnden som 
- liksom hittills - skall bevilja riillshjiilp. 

Till beviljandet av riittshjiilp hör att bestämma den rättssökandes hidrag 
till kostnaderna för riittshjiilpen. Reglerna hiirom föreslås enligt förslaget 
hli förenklade men de innehiir fortfarande. att den heviljande myndigheten 
skall hestämma rättshjälpsavgiftens storlek med hänsyn till den enskildes 
ekonomiska förhållanden. I detta avseende föreslås bl. a. följande. För 
personer med en årsinkomst, som understiger tre bashelopp. skall rätts
h.iälpsavgiftcn utgå som en grundavgift på I 0( av basbeloppet. Om särskil
da skäl föreligger skall avgiften kunna nedsättas eller efterges. För perso
ner med årsinkomster mellan tre och åtta basbelopp skall rättshjälpsavgif
ten utgå efter en stigande skala. Hänsyn skall tas till den rättssökandes för
mögenhetsinnchav och försörjningsbörda. Vidare skall den rättshjälpsbe
viljande myndigheten bevaka. att rättshjälpsavgiften betalas och i före
kommande fall föranstalta om indrivning av densamma. 

I reservation av utredningens ordförande, JK Gullntis. har med instäm
mande av experten Reutcrwall föreslagits. att prövningen av frågor om be
viljande av riittshjälp med vissa undantag skall anförtros den statliga myn
dighet, som har hand om sakprövningen av målet eller iirendet. Förslaget 
motiveras bl. a. av önskemålet om att förenkla riittshjälpssystemet och att 
reducera kostnaderna för administrationen. 

Riksförsäkringsverket vill ifrägasätta det lämpliga i att i enlighet med re
servantens förslag åläggn handläggande förvaltningsmyndigheter att bevil
ja allmän rättshjälp och i samband därmed utreda frågor om rättshjäfpsav
giftens storlek m. m. Som reservanten påpekat men inte anser böra tillmii
tas alltför stor betydelse. saknar de handläggande förvaltningsmyndighe
terna ofta erfarenhet av rättshjälpsfrågor. Den enligt reservanten bättre in
sikten än rättshjälpsnämnderna i de särskilda frågor. som kan uppkomma i 
den rättsliga angelägenhet diir rättshjälp begärs. besitter förvaltningsmyn
dighetema visserligen, men riksförsäkringsverket anser trots detta, att de 
inkomstprövningsfrågor m. m .• som uppkommer i samband med beviljan
de av rättshjälp och fastställande av rältshjälpsavgift, ligger utanför de 
handläggande förvaltningsmyndigheternas ämbetsområde. 

Som torde ha framgått av ovanstående är verkets inställning den, att 
ovannämnda rättshjälpsfrågor även i framtiden bör handhas av de i dessa 
frågor mest insatta myndigheterna, niimligen rättshjälpsnämndema. Detta 
innebär givetvis inte att verket inte tillstyrker övriga åtgärder. som kan för
enkla rättshjälpsförfarandet och därmed reducera kostnaderna för detsam
ma. 

Slutligen vill riksförsäkringsverket - om ovan behandlade funktioner 
skulle komma att läggas på handliiggande förvaltningsmyndigheter - peka 
på frågan, hur rättshjälp till allmänheten i ärenden. som handläggs av de 
ullmänna försäkringskassorna. skall administreras. Försäkringskassorna 
har i motivuttalanden till förvaltningslagen och genom den speciella kon
struktionen av myndighetsbegreppet i denna lag klassats som förvaltnings
myndighet. 

Utredningens ordförande och experten Reuterwall har dock velat ge be
slutsfunktioner endast till statliga myndigheter. Försäkringskassorna är in
te formellt statliga myndigheter. Om beslutsfunktioner avses ges åt försäk
ringskassorna. måste detta därför direkt anges i rättshjälpslagen. 
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2.20 Kammarkollegiet 

I lkliinkandc Översyn av riittshjiilpssystemet av riittshjälpsutredningen 
(SOL: 1977: 49! har föreslagits vissa iindringar av riittshjälpssystemet. syf
tande till flirenkling och effektivisering av detsamma. Beslut om r~ittshjiilp 
skall si.ilunda enligt utredningen i betydande utsträckning liiggas p;) advo
kalcrna i stiillct för p;~ riittshjälpsnämnderna. I iircnden som är eller kan bli 
anhiingiga hos förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol skall dock 
enligt 17 ~ p. 4 i fiirslaget till ny rättshjiilpslag exklusiv beslutanderätt till
k1,mma r~ittsh.iälpsniimnd. Häremot har ordföranden och en expert reser
verat ~ig. och föreslagit. att beslutanderätt i dessa ärenden överfamnas till 
dt:!n fi.irvaltningsmyndighet respektive förvaltningsdomstol som handläg
ga huvudiirendet. 

Kammarkolkgiet har begriinsat sitt yttrande över betiinkandet till detta 
a\'~nitt. 

Utredningen framh.:Uler kravet pi\ enhetlig praxis som skiil till all förvalt
ningsmyndig:het och förvaltningsdomstol inte bör fä besluta om rättshjälp 
(bet. s. 76 o. 8:!l. Pr1 sidan 82 anföres si\lunda: "En ordning som skulle in
nebiira att iivcn myndigheter med fätal rättshjälpsärenden per lir skulle fä 
fatta beslut inom riittshjälpssystcmct synes inte vara rationell och beford
rar inte heller en jiimn riittspraxis". 

Förvaltningsdomstol men inte förvaltningsmyndighct skall dock enligt 
utredningsförslaget äga besluta om ersättning för rättshjiilpen. 

I ordförandens reservation framhålles att. även om förvaltningsmyndig
heterna saknar erfarenhet av riittshjälpsfrägor. de i gengiild har bättre in
sikt lin rlittshjälpsnämnderna i de särskilda frågor som kan uppkomma i 
den riittsliga angelägenhet där rättshjälp begärs (bet. s. :!79l. 

Antalet förvaltningsiirendcn. där rättshjälp sökts. har utgjort endast n:'.lg
ra fä procent av samtliga handlagda riittshjälpsärenden (bet. s. 241 o. 242). 
A vslagsfrek ven sen beträffande begäran om rättshjälp är i förvaltnings
iirenden si'1 hög som 31.7 ':'~ (bet. s. 76). Kollegiet får vidare hänvisa till 
Jan-Ake Nyström. Rättshjälp i förvaltningsärenden (Svensk juristtidning 
1977 s. 179 fl). 

Kammarkollegiet delar reserv•tntcrnas uppfattning. att en myndighet 
som handhar ett ärende är mer kompetent att avgöra huruvida sökanden är 
i behov av rättshjälp och också all besluta om ersättning härför. varvid 
tidsätgä.ngen för advokatens arbete på ärendet får bedömas. Den omstän
digheten att rättshjälp i så relativt många förvaltningsärendcn avslagits sy
nes åtminstone delvis kunna tillskrivas rättshjälpsnämndernas oförmåga 
att bedöma behovet av rättshjälp i dylika ärenden. 

I likhet med utredningens majoritet får dock kollegiet betona. att för en 
myndighet som endast har att behandla ett fåtal ansökningar om rättshjälp 
om året. kommer arbetet med bestämmande av rättshjälpsavgift och er
siittning för riittshjälpen att bli förhållandevis tidskrävande med hänsyn till 
de ekonomiska utredningar som krävs härför. Kollegiet förutsätter dock. 
att domstols verket utfärdar anvisningar härom. 

Kammarkollegiet har under sista 5-årsperiodcn handlagt högst 5 ärenden 
om året. där rättshjälp beviljats och kollegiet sålunda avgivit yttrande rö
rande ersättningens storlek. 

I den omnämnda artikeln i Svensk juristtidning s. 197 påtalas att rätts
hjälpsreformen inte synes ha slagit igenom hos allmänheten såvitt gäller 
förvaltningsärendcn samt att detta torde kunna tillskrivas bristfällig infor
mation från domstolsverkets sida. Rättshjälpsutredningen rekommenderar · 
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:iven i heWnkandet en mer liheral praxis i Mlga om allmiin rättshjiilp i för
valtnings~irenden (s. 243). 

En viss ökning av antalet riittshjiilpsiirenden hos fiirvaltningsmyndighe
terna torde med h:insyn till det anförda vara att förviinta. Ärendenas svt1-
righetsgrad liirer knappast bli st1da11 att inte alla myndigheter oberoende av 
om de har kvalificerad juridisk personal eller ej är i ständ att sjiilva fatta he
s lut i desamma. 

Kollegiet tillstyrker sälunda reservanternas förslag. att förvaltningsmyn
digheter och förvaltningsdomstolar sjiilva skall fö besluta om rättshjälp och 
ersättning härför. 

Enligt 18 § i den föreslagna nya riittshj:ilpslagen får advokat bevilja all
män rättshjiilp och arbeta på ärendet högst sex timmar. Detta giiller även 
ärenden som diirefter blir föremål för allmän domstols handläggning. Befo
genhet för advokat giiller inte i 17 § omförmälda ärenden dvs. bl. a. iiren
den hos förvaltningsmyndighet m:h förvaltningsdomstol. 

Diirest dessa myndigheter sjiilva för besluta om riittshjiilp i sina iirenden. 
kan ifrågasiittas om inte även advokat hör fä bevilja rättshjälp i desamma 
och arbeta pt1 dem i högst sex timmar. Ett överlåtande till advokat av sä
dan beslutamleriitt skulle förmodligen innebiira en avsevärd minskning av 
antalet rättshjiilpsiircnden hos förvaltningsmyndigheterna, då många sflda
na ärenden inte torde kriiva mer arbete från advokatens sida än vad som 
kan uträttas under sex timmar. Kollegiet tillstyrker att sådan befogenhet 
lämnas advokat. 

2.21 Riksrevisionsverket 

Riittshjiilpens administration och }i'irJelnini:en 111· hes/11t.1:fi111ktioner 

Riksrevisionsverket (RRV) delar i huvudsak den syn på administratio
nen av rättshjälpssystemet och fördelningen av beslutsfunktionerna som 
utredningens ordförande gett uttryck för i sin reservation. Beslut inom 
rättshjiilpssystemet bör sålunda i princip anförtros den myndighet som 
handlägger det mfll eller ärende. i vilket den rättssökande önskar eller har 
rättshjälp. Det iir denna myndighet som bäst kan hedöma behovet av riitts
hjälp och samma myndighet bör därmed vara mest skickad att bedöma bi
trädets anspråk pft ersättning. Beslutskompetens i rättshjälpsfrågor bör 
därför enligt RRYs mening tillerkännas alla statliga myndigheter som har 
hand om sakprövningen i målet eller ärendet. 

Utvidgningen av advokats rätt att bevilja allmän rättshjiilp innehär att 
staten i praktiken överlåter beslutsrätten för stats verkets kostnader till pri
vata advokathyråer. Den spiirr mot missbruk som utredningen pekar pfl -
att rättshjälpsnämnd eller domstol kontrollerar att advokat inte uppenbart 
missbrukat sin behörighet eller förfarit vårdslöst - torde enligt RR Vs me
ning bli svår att tillämpa. Vidare anför utredningen själv i avsnittet 22.4 att 
utvidgningen av advokats rätt att bevilja rättshjälp innebär risker för en 
praxisförskjutning som kan medföra kostnadsökningar. Utredningen räk
nar emellertid inte med att det kan bli fråga om några nämnvärda belopp. 

RRV anser att riskerna för kostnadsökningar är betydande. Vidare är 
det inte osannolikt att merkostnader kan uppkomma hos domstolarna för 
handläggning av ytterligare mål och ärenden som orsakas av en praxisför
skjutning. RRV anser därför att utvidgningen av advokats rätt att bevilja 
rättshjälp bör begränsas till mål där riskerna för praxisförskjutningar är 
minst, nämligen äktenskapsskillnadsmål och andra familjemä.I. Även med 
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en s{1dan hegriinsning hör en betydandt: minskning av antalet iirt:nden hos 
riittshjiilpsnämnderna komma till stfö1d. 

2.22 Riksskatteverket 

Betr~1ffande verkstlillighct av domar m. m. vid krnnofogdemyndighckr 
finns frän RSVs sida inga invändningar mot att rättshjälpsniimnderna prö
var dels ansökan om rättshjälp ( 17 * RH L). dels ersiittningsanspråk (33 * 
RH Ll i samband med måls handläggning. 

Det är ön sk värt att rättshjiilpslagstiftningen klart uttalar om part som 
haft allmän rättshjiilp i fråga som lett fram till verkställhart avgörande ml\s
te söka ny riittshjälp om juridiskt biträde behövs i samband med verkstäl
ligheten hos kronofogdemyndighet. Om så är fallet m.:h riittshjälpstagaren 
senare i samband med den s. k. exekutiva besvärsordningen behöver juri
diskt biträde. är detta en situation för vilken RSV förutsätter att ny riHts
hjälpsavgift inte tas ut (jfr betänkandets. 128). 

Bctriiffande förslaget i 14 * RHL om avgiftsfri het enligt expeditionsav
giftskungörelsen kommer inskränkning till avdelningarna I och Il att med
föra att utsökningsprotokoll inte kan erhållas avgiftsfritt. I denna del bör 
ändring av förslaget övervägas. 

RSV har i december 1975 till dåvarande finansdepartementet avgett för
slaget ADB inom exekutions väsendet. Författnings förs lag för kronofogde
myndigheterna. Något slutligt ställningstagande om ADB har iinnu inte fat
tats. De i detta yttrande framlagda synpunkterna avser handläggningen en
ligt nu gällande rutiner. Vid genomförandet av ett ADB-system hiinvisas till 
de av RSV tidigare framlagda förslagen till författningsiindringar. 

2.23 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Nuvarande rättshjälpssystem har i manga avseenden visat sig vara svår
tillgängligt och präglat av alltför mycket byråkrati. En bidragande orsak 
härtill torde vara den starka centraliseringen av beslutsfunktionerna till 
rättshjälpsnämnderna. Länsstyrelsen ansluter sig till utredningens förslag 
utt i vidgad utsträckning överlåta på advokat och handläggande myndighet 
att besluta i rättshjälpsfrågor i syfte att eliminera dessa olägenheter. 

Utredningen föreslår att advokat skall överta bland annat rättshjälps
nämndernas uppgift att bevilja allmän rättshjiHp i vissa familjerättsliga mi\I 
och ärenden samt även i viss utsträckning i rättsliga angelägenheter av an
nan art. Behovet av rättshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden är mycket va
rierande med hänsyn till dessa ärendens mångskiftande karaktär och mot 
bakgrund av förvaltningsmyndigheternas mer eller mindre omfattande ser
vice- och utredningsskyldighet. Utredningens uppfattning att advokats be
hörighet att bevilja allmän rättshjälp inte skall omfatta förvaltningsrättsliga 
ärenden. med undantag av ärenden enligt 21 kap. föräldrabalken (FBJ, de
las av länsstyrelsen. 

2.24 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

.4.l/mii1111a synpunkter på fiirdelningen <ll' 111yndighet.1Jimktionerna inom 
riittshjiilpssysteme t 

Länsstyrelsen vill i princip ansluta sig till de överväganden som utred
ningens ordförande redovisar i sin reservation. I likhet med denne anser 
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länsstyrelsen det givet att förvaltningsdomstolarna bör ha samma kompe
tens som de allmiinna domstolarna. Enligt Hinsstyrelsens uppfattning viiger 
nackdelarna med en utspridd beslutskompetens lätt mot fördelarna med ett 
effektivare rättshjälpssystcm iin det nuvarande, inte minst fran den enskil
de riittshjiilpssökandcns synpunkter. 

B('l'i(iancle a1· al/111ii11 riillsi(iii/p 

Utrcdningsm:~joritetens skäl för att inte tillerkänna förvaltningsdomstol 
och förvaltningsmyndighet kompeiens att besluta om rättshjiilp i mäl hos 
sig är inte bärande. Länsstyrelsen anser att det inte är fråga om mer kom
plicerade ärenden iin att bcslutsbefogenheten kan spridas ut. Inte minst 
mot bakgrund av att utrcdningsmajoriteten i avsnitt 16 föreslår att förvalt
ningsdomstol och överexekutor skall kunna besluta om biträdesersiittning 
anser länsstyrelsen att i vart fall dessa myndigheter också skall kunna be
sluta om beviljande m;h upphävande av rättshjälp. 

2.25 Länsstyrelsen i Malmöhus län 

2. Bcs/111.1:fi111ktio11ema 

Länsstyrelsen anser sig ej böra framställa någon erinran mot utredning
ens förslag om rätt för advokat att bevilja allmän rättshjälp. 

Utredningens förslag innebär i övrigt att beviljande av allmän rättshjiilp 
skall kvarligga hos rättshjlilpsnämnderna med det enda undantaget att all
män domstol fär sådan befogenhet. Utredningens ordförande har emeller
tid föreslagit att alla förvaltningsdomstolar och alla statliga förvaltnings
myndigheter skall fä befogenhet att bevilja allmän rättshjälp. Länsstyrel
sen delar i princip ordförandens mening. Huvudfrågan vid prövning av an
sökan om allmän rättshjälp är om behov av sådan rättshjälp föreligger i den 
rättsliga angelägenheten. Då det gäller förvaltningsärenden måste vid be
hovsprövningen särskilt bedömas huruvida behovet ej kan tillgodoses ge
nom den rättshjälp som myndigheterna faktiskt utövar genom den hjälp de 
enligt servicecirkuläret eller på grund av lag är skyldiga lämna och ge
nom den tillsyn som utövas över förvaltningen. till följd varav den enskilde 
kan vända sig till överordnad myndighet och begära dess ingripande. Läns
styrelsen har den uppfattningen att denna huvudfråga - om den enskilde 
för utövande av sina rättigheter och uppfyllande av sina skyldigheter inom 
förvaltningens vittförgrenade område är i behov av allmän rättshjälp - bör 
avgöras av de statliga myndigheter. som handlägger sakfrågorna och till 
följd därav bör ha de bästa förutsättningarna att bedöma vad den enskilde 
kan behöva. 

En fråga varom delade meningar kan råda är om rättshjälp bör beviljas 
av myndighet även i sådant fall då myndigheten har att tillgodose sådana 
allmänna intressen att den i ärendet framstår som motpart till den enskilde. 
Detta förekommer hos länsstyrelsen t. ex. i taxerings-. revisions-, mervär
des- och uppbördsärenden samt i ärenden angående utskänkningskontrol
len. Utredningens ordförande framhåller att det i rättshjälpsfrågan är rätts
lig prövning som skall göras och att. om myndighet kan anförtros att avgö
ra ärendet i sak. den också bör kunna anförtros avgörandet i rättshjälpsde
len. Utredningens ordförande pekar också på att de allmänna domstolarna 
förordnar försvarare i brottmål. Det kan tilläggas att före rättshjälpslagens 
införande enlig! utlänningslagstiftningen gällde att länsstyrelsen förordna
de biträde åt utlänning i utvisningsärende som länsstyrelsen handlade. 
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Liirh'il yrelsen anser alt tiverviigande skiil talar för den mening utredning
ens (1rdfiirande framfört . 

. \.ven nm fansstyrelsen s[tlunda i princip anser att beslutanderätten bör 
higgas rti de statliga myndigheterna iir länsstyrelsen ej förbehållslöst be
redd lillsl yrka en sttdan ordning. Riil!shjälpslagstiftningen är invecklad och 
dess administration iir tungarbetad. Ett belysande aempel hiirp;'i iir be
stiimmelscrna om kostnadsbidrag eller. som det enligt förslaget skall heta, 
rii11shjiilpsavgif1. Till grund for avgiftens bestämmande skall ligga inkomst, 
fiirmtigenhet. skuldsiittning och försörjningsplikt m. m. såsom närmare 
anges i av centralmyndigheten utfärdade föreskrifter. Dessa föreskrifter. 
liksom Je bcstiimmelser i lagen de bygger på. är alltför komplicerade även 
om de förslag till förenklingar utredningen framstiiller beaktas. Rättshjäl
pen iir en social förmhn i likhet med I. ex. barnomsorgen. Länsstyrelsen 
har r<'t det senare omr!idet sett kommunala taxor av föredömlig enkelhet. 
Utredningen hade bort konst rucra en enkel taxa byggd pft förslagsvis en
dast inkomst. Linsstyrelsen vill erinra om att i de av staten bestämda 
grunderna för tildenlomshemsavgift hiinsyn ej tages till vare sig förmögen
het eller skuldsiittning. Det bör dh ej heller vara nödviindigt ifråga om 
riittshjiilp. Även i övrigt mtiste de administrativa rutinerna förenklas. Kan 
detta genomföras bör beslutanderiitten om allmän rättshjälp faggas pä de 
statliga förvaltningsmyndigheterna. 

2. 2). I Uinsstyrelsen i Malmöhus hin, juridiska enheten 

Juridiska enheten delar reservanten Gullnäs' mening att det borde vara 
sjiilvklart att olika beslut inom rättshjiilpssystemet anförtros den myndig
het som handfagger det mål eller iirende i vilket den rättssökande ön.skar 
eller har rättshjälp. 

Aven om -- som reservanten anfört - skäl talar mol att konsekvent an
förtro riittshjälpshesluten åt den målhandläggande myndigheten, anser 
hinsstyrelscn liksom reservanterna att del även i rättshjälpsfrågor är en 
riittslig bedömning som skall göras. Kan di\. myndigheten anförtros att av
gtira iirendet i saken bör den också kunna anförtros avgörandet i rätts
hj~ilpsJclcn. 

Nagon anledning att ifrågasätta förvaltningsdomstols och förvaltnings
myndighets juridiska kompetens i dessa frågor finns inte. 

Flertalet handliiggamle jurister torde vara tingsmeriterade. 
Niir forvaltningsmyndighet avgjLlrt ett ärende i vilket part beviljats rätts

hjiilp skall myndighet med eget yttrande översända kostnadsriikningen till 
dittshjälpsniimnden. 

Den beslutande myndigheten skall alltså i vilket fall som helst företa en 
sblighetsbedömning betriiffande begärd kostnadsersättning. Det är därför 
mera praktiskt och även tidsbesparande om myndigheten själv fattar be
slutet om ersättning i samband med att ärendet avgöres. Med hänsyn till 
det relativt ringa antalet ärenden i vilka rättshjiilp sökes när det gäller för
valtningsdomstol/myndighet torde man kunna bortse från den ökande 
iirendebclastning som ett överförande av rättshjälpsfrågorna skulle innebä
ra. 

2.25.2 Länsstyrelsen i Malmöhus Hin. skatteavdelningen 

Enligt förslaget tilläggs varken förvaltningsdomstolar eller förvaltnings
myndigheter rätt att hevilja allmän rättshjälp. Detta gäller oberoende av 
om dittshjälpsfrågan uppkommer innan ärendet anhängiggjorts eller under 
handHiggningen. Majoriteten av utredningens ledamöter och experter an-
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ser att prövningen av riittshjiilpsfrt1gan hör ske hos riittshjiilpsniimnJ. 
fnimst meJ hiinsyn till önskemf1kt om en fast praxis i fräga om riittshjiilp i 
förvaltningsriittsliga mäl och iirenJen. I vissa fall saknar förvaltriingsmyn
digheterna juristinslag och Jeras förutsiittningar att ta ställning till riitts
hjiilpsfrägor beJömes liven i övrigt kunna vara sämre iin riittshjiilpsniimn
Jens. 

Utredningens ordförande och experten Reuterwall har reserverat sig 
mol majoritetens förslag i detta hiinseende. De anser att alla statliga myn
digheter hör tilliiggas riitt att bevilja allmiin riittshjälp. 

Utan att närmare gå in på frågan om förvaltningsdomstol borde tilläggas 
niimnda rätt kan konstateras att det vore olämpligt om taxerings-. revi
sions-. mervärdes- eller upphördsfunktionen skulle bevilja allmän rätts
hjälp. Det främsta skälet härför är att dessa funktioner i stor omfattning 
har ställning som reell eller formell part i mål eller ärende. Det måste i 
dessa fall vara ur rättssäkerhetssynpunkt mer tillfredsställande om bevil
jandet av rättshjälp åligger förvaltningsdomstol eller rättshjälpsnämnd. 

2.26 Liinsstyrelsen i Jämtlands län 

Uinsstyrelsen har intet att erinra emot förslaget att rätten att besluta om 
allmän riittshjälp hl. a. i mål enligt 21 kap. FB liigges på advokat. Beträffan
de beslutanderiittcn i fråga om beviljandet av allmän rättshjälp m. m. delar 
fansstyrelsen emellertid reservanten Gullnäs' uppfattning att heslutande
riitten hör tilläggas även förvaltningsdomstolar och statliga förvaltnings
myndigheter. Anledning saknas antaga att länsdomstolarna eller länssty
relserna icke skulle kunna lika väl bedöma behovet av rättshjälp i där an
hängiga mål och ärenden som t. ex. hostadsdomstolen eller statens VA
nämnd. Även heslutsfunktionen då fråga uppkommer om beviljande av 
rfötshjälp i ett ärende som redan är anhängigt hos en myndighet hör till
komma myndigheten. 

Med instämmande i vad Gullnäs anfört härom anser länsstyrelsen även 
att arvodesprövning i de ärenden som handlagts av viss myndighet bör till
komma myndigheten. Att - som skulle hli följden av majoritetens förslag 
- Hinsstyrelsen vlil i egenskap av överexekutor skulle fä besluta om arvo
de men däremot samma tjiinstemän intet. ex. i samband med prövning av 
besvär i socialärende, eller kommunalbesvär framstår som märkligt. 

2.27 Allmänna advokatbyråkommitten (Ju 1977: Il) 

Bl'l'i(iandl' m· allmän riittshjii/p 

Utredningens förslag om delegation till advokater av rätten att bevilja 
rättshjälp måste fä till följd att tid frigörs till dehiterbart arbete. Kommitten 
iir därför positiv till delegation. Den hyser dock farhågor för att förslaget 
om att advokaterna sjiilva skall få bevilja rättshjälp för upp till sex timmars 
arbete i ett ärende inte kommer att få åsyftad effekt. Inför svårigheten att 
på förhand bedöma om ett ärende kommer att tarva mera än sex timmars 
arbete väljer nog många advokater att för säkerhets skull ansöka om rätts
hjälp. Det måste ifrågasättas om inte majoritetens förslag till fördelning av 
kompetensen att i anhiingiga mål göra s. k. mellankontroll eller bevilja 
rättshjälp iir alltför sofistikerat för att inte motverka den med utredningen 
efterstriivade förenklingen. Reservantens förslag att ge alla statliga myn
digheter sadan kompetens i hos dem anhängiga mål synes mera hanterligt. 
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R iit tslijii/1,sa l'J.?(fter 

Kommitten ddar uppfattningen att tillräcklig progressivitet uppntis. om 
stej!cn i avgiftsskalan anknyts till tusentals kronor av den hcrliknade årsin
komsten. Utredningens förslag innebiir väsentligt hiijda avgifter. Kom
mitten ser i kostnadsutvecklingcn en risk för att huvudsyftet med riitts
hjiilpsrcformen motverkas. Miinniskor får inte av kostnadsskiil dra sig för 
att hegiira sin rUtt. Eftersom de allmiinna advokathyråema huvudsakligen 
iignar sig ät uppdrag inom rättshjälpsomrädet. skulle en sådan reaktion 
kunna resultera i en il:kc önskviird nedgång i efte1frågan pti. dessa byracrs 
tji.inster och följaktligen försiimrad lönsamhet. Som framgått av kommen
taren till rådgivningsavgiften anser kommitten inte att den !Ugsta riitts
hjiilpsavgiften behöver övercnssfämma med rädgivningsavgiften. 

2.28 Svenska kommunförbundet 
Vad giiller frågan om fördelningen av bcslutsfunktionerna inom rätts

hjiilpssystemct ansluter sig styrelsen till den av utredningens ordförande 
framförda reservationen. Med vissa undantag bör sålunda alla statliga 
myndigheter som handliigger riiltsliga iirenden fä kompetens att besluta i 
flertalet iirenden som rör riittshjiilpcn. Endast i s~irskilt kvalifil:erade iiren
den eller där det inte finns någon statlig handliiggande myndighet biir be
slutanderiitten förbehållas rättshjiilpsniimnd. Härigenom kan <intalet rätts
hjiilpsnämnder begränsas i förhållande till utredningens förslag. 

Enligt utredningsförslaget för endast advokat eller jurist anställd hos ad
vokat meddela rådgivning enligt rättshjälpslagen. Till offentligt hitriide en
ligt rättshjälpslagen däremot kan även annan person lin advokat och an
ställd vid advokatbyrå förordm1s under förutsiittning att vederbörande be
döms vara lämplig för uppdraget. Har den rättssök:mde själv föreslagit nå
gon som är liimplig, skall denne förordnas om inte särskilda skäl föranleder 
annat. 

Den anpassning av rättshjälpsverksamheten till den rättssökande all
mänhetens behov som uppställs i direktiven som malsättning för verksam
heten LKh som också styrelsen finner angelägen torde inte kunna uppnås 
om inte också kretsen av experter som skall biträda allmiinheten vidgas 
och rådgivare och biträden blir lättare tillgängliga för allmänheten. Det giil
ler inte minst rådgivningsverksamheten. 

En utvidgning av de allmänna advokatbyråernas verksamhet och en yt
terligare decentralisering av denna. exempelvis genom mottagning ute i 
kommunerna vissa dagar synes därför <ingelägen. Jämsides med en sädan 
utveckling ifrågasätter styrelsen om inte också möjlighet bör öppna~ för 
anmm jurist att efter särskild prövning av rättshjiilpsnämnden inom visst 
eller vissa rättsområden meddela rådgivning enligt rättshjälpslagen för viss 
tid eller tills vidare. Den av utredningen uttalade risken för missbruk om 
rådgivningsverksamhet enligt rättshjälpslagen anförtros även andra än ad
vok<iter och deras biträden synes överdrivna. Rättshjälpsnämnderna har ju 
för övrigt möjlighet att genom granskning av juristens redovisning följa hur 
radgivningen handhas. Vid eventuellt missbruk bör medgivandet att med
dela rådgivning kunna dras in. 

Den hlir föreslagna utvidgningen av kretsen av rådgivare i rättsliga frå
gor ser styrelsen som angelägen bl. a. från den synpunkten att den torde 
kunna medverka till en utbyggnad av juridisk rådgivning i anslutning till så
dana servicecentraler i kommunerna som ovan omnämnts. Kan rätts-
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hjiilpsjuris1er i iikad utstriickning kny1as till samhiillels ;1Jlmiinna .\crvi\.·e
och rädgivningwerksamhet hlir del hittarc och naturligare för allmlinhetcn 
att söka kontakl med juristen för räd och hjiilp. 

2.29 Sveriges advokatsamfund 

I beviljandefrägorna ansluter sig samfundet till ordförandens i utredning
en mening som denna kommit till uttryck i reservationen. Samfundet. som 
alltså finner det vara en riktig reform att tillii1:1:a aifrokat hchiiri1:hct att 
bel'i/ja riittshjii/p (9) i åtskilliga typer av iirenden, vill i det sammanhanget 
fästa uppmärksamheten vid två frågor. 

Den ena fri'lgan giiller insamlandet av statistiska uppgif:er om de riitts
hjälpsiirenden som på detta sätt i varje fall inte i ärendets början registreras 
hos myndighet. Samfundet föreslår att det formulär som skall begagnas vid 
ansökan om allmän rättshjiilp hos advokat utformas på sådant sätt att er
forderliga statistikuppgirter kan lämnas genom en kopia av ansöknings
handlingen. Skulle uppgifter anses erforderliga som inte är tillgängliga på 
ansökningsstadiet föreslås i stället att statistiken avges på ett särskilt for
mulär samtidigt med att si uträkning avliimnas. Med en sädan ordning skul
le man undvika eller i vart fall begränsa behovet av i efterhand infordrade 
uppgifter, vars sammanställande hos de olika advokathyräerna kan hli 
tidsödande och även i övrigt betungande. 

En helt annan fråga som samfundet funnit anledning att här beröra är 
följande. När beslutanderätten i vissa iirendetyper flyttas från rättshjälps
nämnd till advokat, kan det inte undvikas att en och annan rättssökande 
kan komma att beviljas allmän rätrshiilp i en och samma angefiigenhet av 
flera än en advokat. Skälen härtill kan vara flera. Någon rättssökande kan 
tycka sig inte finna tillräcklig förståelse för sin sak hos den förste 11dvoka
ten och då vilja söka hättre gehör hos en annan. En annan rättssökande 
kan anse sin sak så betydelsefull att det inte vore mer än rimligt att "för sä
kerhets skull" konsultera flera jurister. Sådana. i allmänhet onödiga förfa
randen bör å ena sidan hållas tillbaka. men fall kan å andra sidan förekom-

. ma där det inte behöver vara oförenligt med rättshjälpslagstiftningens än
damäl att flera än en advokat anlitas. Samtidigt torde man knappast behö
va befara någon större frekvens av nu beskrivna fall eller mera betydande 
kostnadskonsekvenser därav. I viss mån torde också verkligt dubbelarbete 
genom att flera advokater engageras i samma sak undvikas i den mån mot
part eller motpartsombud reagerar mot förfarandet. Samfundet, som i den
na fråga inte ser något skäl mot den föreslagna delegationen till advokat av 
beslutandefunktionen i vissa ärenden, vill dock som ett sätt att möta befa
rade olägenheter föreslå att den rättshjälpssökande i ansökningsformulär 
får - på heder och samvete - besvara frågan huruvida rättshjälp tidigare 
sökts i samma angelägenhet. Det blir då advokatens sak att allt efter om
ständigheterna antingen ändå bevilja eller avslå ansökan om allmän rätts
hjälp. - För övrigt möter principiellt samma frågeställnig i rådgivningsfal
Ien, men där har det åtminstone ekonomiskt mindre betydelse, vartill kom
mer att det kanske inte bör motarbetas generellt att den som har en viktig 
sak att rådfråga om vänder sig till flera än en rådgivare. 

2.30 Sveriges domareförbund 

Likaså ansluter sig förbundet till förslaget att advokater skall ha behörig
het att bevilja rättshjälp i mål eller ärende om äktenskapsskillnad, boskill-
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nad. umlcrhållsbidrag till make och barn. faderskap till barn, v:\.rdnad. um
gängesriitt. omyndighetsförklaring eller dess hiivande samt iirende enligt 
21 kap. föräldrabalken. Kanske man hiir rentav kunde gå ett steg längre ge
nom att låta behö1igheten giilla alla mål och iirenden enligt giftermålsbal
ken med undantag för bodelning samt enligt föriildrabalken. Inte hclkr vill 
förbundet motsiitta sig förslaget att advokat skall fä riitt att bevilja riitts
hjiilp i fråga om rättslig angeliigenhet av annan art om hans arbete begriin
sas till sex timmar. Det förefaller emellertid förbundet i hög grad tveksamt 
om rätten för advokat att sålunda på eget ansvar bevilja rättshjälp utan re
servation också bör tillerkännas biträdande jurist på advokatbyrå (2 § tred
je stycket i lagförslaget). Nyanstiilh.la bitriidande jurister saknar ofta nog 
egentlig yrkeserfarenhet. Man bör inte bortse fran möjligheten att en såd<m 
jurist kan vara benägen att till vinnande eller tillfredsstiillande av klienter 
se alltför välvilligt på rättshjälpsfrågorna. Att utredningen vid sina kontak
ter med bitriidande ju1ister funnit att dessa i och for sig inte har något emot 
att pröva riittshji"ilpsfrågor i större utstriickning iin nu iir fallet i"ir inte sär
skilt överraskande. Utredningen uttalar i detta sammanhang att hitriidande 
jurist hos advokat står under advokatens tillsyn och dä1för bör kunna om
fattas av samma regler som advokat. Den tillsyn varom sålunda talas iir 
emellertid. domareförhundet veterligt. inte föreskriven vare sig i författ
ning eller i Advokatsamfundets interna regler. och den tillsyn som må utö
vas torde i hög grad växla mellan olika advokater. Den moraliska tillsyns
skyldighet som flertalet advok<•ter torde kiinna lär knappast kunna grunda 
nägon ekonomisk ansvarighet för advokaten när det gäller fel vid bedöm
ning av ett rättshjälpsärende. Domareförbundet är medvetet om att det 
skulle medföra visst merarbete för en advokat om han skulle åliiggas att di
rekt svara för den bitriidande juristens bedömning av en riittshjiilpsfråga 
men ifrågasätter om detta inte likväl är sakligt befogat åtminstone såvitt 
gäller andra ärenden än de familjerättsliga. Alternativt skulle man kunna 
tänka sig att biträdande jurister tillerkänns rätt att bevilja riittshjälp i såda
na ärenden först efter det de tjänstgjort viss tid - förslagsvis ett är - som 
biträdande jurister. - Såsom utredningen föreslär bör advokat ej vara be
rättigad att bevilja riittshjälp i de fall som avses i 17 § i lagförslaget. 

Kärnpunkter i utredningens förslag gäller förenklingen av de administra
tiva rutinerna vid beviljandet av rättshjälp och förenklingen av slutregle
ringsfönarandet. När det gäller rutinerna vid beviljandet av rättshjälp har 
utredningen enligt domareförbundets mening skilt sig från sin uppgift på 
ett lyckligt sätt. Sättet för beräkningen av rättshjälpsavgiften enligt försla
get är enkelt och klart. För den som känner storleken av det basbelopp 
som skall Higgas till grund för prövningen av en ansökan är det i stort sett 
enkel aritmetik att avgöra om förutsättningar för rättshjälp är för handen 
och, om så är fallet. vilken rättshjälpsavgift som skall erläggas. 

Domareförbundet är som redan inledningsvis sagts av den uppfattningen 
att med de förenklingar som utredningen föreslagit i fråga om rutinerna för 
beviljande av rättshjälp och slutreglering av rättshjiilpsärendena de allmän
na domstolarnas totala arbete med rättshjälpsfrågoma inte skulle i mera 
betydande grad öka om en reform genomföres enligt de riktlinjer utred
ningen föreslagit. Sysst::mdet med rättshjälpsfrågoma torde i varje fall 
knappast bli mer omfatl<lnue än det arbete som tidigare fick ägnas frågorna 
om fri rättegång. Dock vill förbundet göra den reservationen att den admi
nistration som e1fordra~ när det gäller slutregleringen åtminstone vid de 
större domstolar där central behandling blir erforderlig inte kan genomfö-
ras utan viss personalförs~tl1kning. · 
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hir de allmiinn<i domstolarnas del st;iller sig fiirhundet frflgande till de 
av utredningen föreslagna rel,!lerna endast vad g;iller de i 17 * i förslaget 
gjorda hegränsningarna i domstolarniis hefogenhet att bevilja r·ättshjiilp. 
Domstlllarna skall enligt förslaget ej vara hehöriga att pröva frågor om all
miin riittshjiilp hl a om den riittssökande iir dödsho eller om han iir närings
idkare och hegiiran om rättshjälp avser angeliigenhet som uppkommit i 
hans n;i1ingsverksamhet eller om den riittsliga angcliigenheten avser mass
;irende. Domareförbundet finner dessa hegriimningar opflkallade. I fråga 
om mass;irendena är det enligt fiirhundets me.-:iill,! niirmast olämpligt att 
riittshjiilpsfrål,!orna skall behandlas av rättshjiilpsnämnd. Fiirbundet vill 
hiir hiinvisa till de synpunkter som anförts av utredningens ordförande på 
s. 281 i betiinkandet. 1 

Domareförhundet har hittills uppehållit sig endast vid de frtlgor som be
rör de allmänna domstolarna. När det g;iller förvaltningsdomstolarna har 
utredningen gjort den åtskillnaden att beviljandet av rättshjiilp i mål an
hängigt vid sådan domstol ej skall fä göras av domstolen själv under det att 
domstolen d;iremot skall fä faststiilla ersiittning. Förbundet har svårt att 
ansluta sig till utredningens resonemang härvidlag. Mot tanken att förvalt
ningsdomstol skall få bevilja allmiin riittshjälp har majoriteten endast an
fört "önskemålet om en fast praxis i fråga om förvaltningsriittsliga mål och 
iirenden" <9.5.6.). Ingen kan viil rimligtvis ifrågasätta förvaltningsdomsto
larnas kompetens att pröva en ansökan om rättshjiilp. De torde undantags
löst vara i besittning av ett tillriickligt underlag för hedömande av om rätts
hjälp är påkallad i det enskilda fallet. En på sådant material gjord individu
ell prövning av en förvaltningsdomstol i ett där anhängigt mål eller ärende 
ter sig mer eftersträvansvärd än en schematisk bedömning hos en rätts
hjiilpsniimnd som saknar närmare upplysning om de omständigheter som 
talar för eller emot beviljande av rättshjälp. 

Förbundet vill i detta sammanhang tilliigga att högsta domstolen och re
ge1ingsrätten bör upptagas bl<md undantagen i 51 * sista stycket i lagförsla
get. 

Ehurn den principiella fråga om vilken framför allt oenighet råder inom 
utredningen - frågan om statliga myndigheter generellt skall bemyndigas 
handlägga rättshjälpsfrågor inom sitt verksamhetsområde - strängt taget 
inte fäller inom domareförbundets intressessfär. anser sig förbundet dock 
med hänsyn till spörsmålets vikt böra redovisa sina synpunkter även där
på. Förbundet vill därvid till en bö1jan anm~irka att frågan är svårhedömd 
särskilt med hänsyn därtill att majoritetens motivering för en restriktiv 
hållning i detta hiinseende är mycket knapphändig under det att utredning
ens ordförande utförligt motiverat sin skiljaktiga mening. 

Lika med utredningens ordförande (s. 278) anser domareförbundet det 
vara 1iktigt att som utgångspunkt vid fördelning av beslutsfunktionerna an
lägga ett totalekonomiskt synsätt och förbundet utgår fortsättningsvis frän 
denna förutsättning. 

Vad till en hö1jan angår reglerna om heviljande av allmän rättshjälp sy
nes utredningens samtliga ledamöter vara ense om att viss restriktivitet är 
påkallad i fall som avses i 17 § i förslaget inte endast när det gäller advo
kats rätt att bevilja rättshjälp utan även när fråga är om sådan rätt för andra 
myndigheter än domstolar och därmed jämställda organ. I denna del synes 
förslaget vara välbetänkt. Skiljaktigheten i uppfattning mellan majoriteten 

1 Förbundet vill i detta sammanhang parentetiskt anmärka att uttalandet på sid. 258 i 
betänkandet om prövning av mål om underhåll enligt småmålslagcn är felaktigt. 
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och reservanten visar sig när det blir fråga om riittshjiilp i de mera alldagli
ga iin:nden som inte omfattas av denna undantagsbestiimmebe. 

Det flirhåller sig Llnekligen så att frågor om riittshjiilp hos åtskilliga myn
digheter iir mycket siillsynta och att det i enskilda foil - bl. a. på grund av 
frånvaron av juridiskt skolade tjiinstemän -- kan vara i viss mån betungan
de for myndigheten att pröva en riittshjiilpfråga. Detta problem hör emel
lertid enligt domarefiirhundets mening inte överdimensioneras. Som re
dan framhållits iir det system som utarbetats av utredningen niir det giiller 
beviljande av riittshjiilp mycket enkelt. Red•tn det nuvarande förfarandet. 
som väl belyses av bilagan .'i till förslaget, iir inte mera komplicerat än att 
det bör kunna tillämpas av en något så niir kvalificerad tjiinsteman utan ju
ridisk utbildning inom praktiskt taget all statsförvaltning. Med de för
enklingar varom utredningen är ense hör det bli iinnu lättare att pröva så
dana frågor. Vad förbundet förut anfört i fråga om förvaltningsdomstolar
nas större praktiska möjligheter iin en rättshjiilpsnämnds att bedöma beho
vet av rättshjälp i ett anhiingigt mål eller ärende torde äga generell giltighet 
för de statliga myndigheterna. Den av utredningen framlagda statistiken vi
sar en tämligen hög avslagsprncent när del giiller ansökningar om rätts
hjälp i förvaltningsiirenden. Huruvida förvaltningsmyndigheterna själva, 
om de haft alt pröva iirendena. skulle ha varit mer eller mindre restriktiv::i 
än nämnderna är väl omöjligt att bedöma. Förvaltningsmyndigheterna har 
var inom sitt område större kännedom än en rättshjiilpsniimnd om den ser
vice som allmänheten kan fä genom myndighetens egen försorg och bör ej 
siillan kunna genom anvisning till den rättssökande att anlita sådan service 
göra allmän rättshjälp onödig. Anmärkas hör i övrigt att en advokat, som 
åtagit sig att hitriida en part i ett förvaltningsiirende, i regel torde ha anled
ning väcka frågan om rättshjälp innan ärendet anhängiggörs och att frågan i 
sådana fall enligt förslaget skall prövas av rättshjiilpsnämnd. På grund av 
vad nu sagts och med hiinsyn även till utredningens uttalande att en lil:iera
lare bedömning än hittills bör iiga rum när det gäller beviljande av rätts
hjiilp i förvaltningsiirenden torde det från finansiell synpunkt inte te sig sär
skilt äventyrligt att överlåta åt förvaltningsmyndigheterna att bevilja rätts
hjälp i ärenden som är anhängiga hos dem. Den av utredningens majoritet 
siirskilt åheropadc synpunkten att en koncentration av beslutsfattandet till 
rättshjälpsnämnderna iir önskvärd för att ernå fast praxis har enligt vad do
mareförhundet föreställer sig relativt begränsad räckvidd. Nagon allmän 
praxis för hela förvaltningsomradet kan det knappast vara fräga om. I stäl
let måste det väl vara så att rättshjiilpsbehovet växlar från myndighet till 
myndighet beroende på karaktären av de ärenden som där behandlas. 

På grund av vad nu anförts och med beaktande av de skäl utredningens 
ordförande i övrigt anfört finner domareförhundet det principiellt önskvärt 
att varje statlig förvaltningsmyndighet själv får pröva frågor om beviljande 
av allmän rättshjälp i ärenden som är an~ängiga inför myndigheten. Det
samma hör vara förhållandet beträffande substitution och hyte av biträde 
samt upphörande av allmän rättshjälp. 

2.31 Föreningen jurister vid Sverij!,es allmänna advokatbyråer 

Bel'i(jande a1· a/lmiin riittshjii/p 

Det nuvarande systemet för allmän rfötshjälp utan beslut av rättshjälps
nämnd tillämpas sparsamt och torde inte fylla någon nämnvärd funktion. 
Det kan därför avskaffas. 
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Föreningen h;ilsar med stor tillfrei.Jsstlillebe att utredningen föreslår 
större hefogenheter för advokat att hcvilja allmiin riittshjiilp. nägot som 
föreningen även tidigare förordat i yttrande till departemei1tet. D~ick förut
sätter föreningen att förslaget inte medför att advokatbyråerna åHiggs nå
gon statistikföring. 

I vilken utstriickning en advokat sjiilv skall få bevilja allmiin riittshjiilp 
kan givetvis diskuteras. I de fall. dä riittshjälpsnämndens prövning visat 
sig vara av endast formell natur. framstår det som sjiilvklart att sådan riitt 
~kall föreligga. Vad angiir övriga iirenden hiir den av utredningen föreslag
na tidsfristen om 6 timmar i vart fall inte göras kortare. 

I frågan om vem som skall hevilja <lilmiin rättshjälp i övrigt vill förening
en med hestiimdhet förorda utredningsmajoritctcns förslag. dvs. :1tt riitts
hjälpsnämnden och domstolar skall anförtros denna uppgift. 

Mot minoritetens förslag måste anföras att det från rättssäkerhetssyn
punkt inte under några omstiindigheter kan accepteras att klientens mot
part skall avgöra huruvida allmän rättshjälp skall beviljas eller inte. För
valtningsmyndigheter av olika slag får ofta karaktiir av motpart i förvalt
ningsärende. 

Rättshjälpsa1·g(fie11 

Som föreningen tidigare anfört i fråga om rådgivningsavgiften. anser för
eningen på där anförda skäl. att avgifterna inte hör höjas, något som ju ty
värr iir utredningens förslag. 

I många rättshjiilpsiin:nden - inte minst i äktenskapsskillnadsiirendena, 
som utgör ca 50 % - gäller det för klienten att snabbt nå ett resultat. Samti
digt kriivs omedelbar betalning av riittshjälpsavgift. Erfarenheten visar att 
många klienter, inte minst i skilsmiissoärendena, har stora ekonomiska 
svårigheter genom utgifter för bostad, ny bosättning. underhållsbidrag 
m. m. Fördröjning av ärendenas handläggning p. g. a. bristande betalning 
av avgift vållar både rättsförluster och lidande. 

Innan en höjning av avgiften vidare övervägs, bör en jämförelse göras 
med de föreskrifter, som riksskatteverket utfärdat om heräkning av förhe
hållsbclopp vid införsel. En sådan jämförelse visar att rättssökande med 
mycket måttliga kostnadsbidrag om några hundra kronor inte kan betala 
dessa utan att nagga på existensminimum. 

Föreningen tillstyrker att årsinkomst skall avrundas till jämnt I 000-tal 
kronor men förordar ett system som ej innebär höjning av nuvarande av
gift. 

Underlaget fiir beräkning tH' riitt.1hjiilp:ffll"g(ft 

Förslaget innebär en förenkling, som hälsas med tillfredsställelse. Den 
till försäkringskassan uppgivna inkomsten överensstämmer emellertid inte 
alltid med den aktuella. Klienterna komma därför i ej ringa utsträckning att 
begära annan bedömningsgrund. 

2.32 LO 

Rättshjälpsutredningen har haft till uppgift att söka förenkla rättshjälps
systemet och effektivisera de olika rättshjälpsformerna. I detta syfte har 
en noggrann genomgång av rättshjälpssystemet genomförts. Resultatet har 
blivit en rad olika förslag till förändringar av det nuvarande systemet. Det 
kan dock ifrågasättas om utredningen lyckats i tillräcklig grad uppnå mål-
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siittningcn att effektivisera och förenkla rättshjiilpssystemet. Enligt I .Os 
urrfi1ttning kan utredningens förslag karaktiiriseras som försiktiga. Det 
hon.le exempelvis varit möjligt att i ökad utstriickning delegera fråg1lr om 
beviljande av riittshjälp till domstolar och statliga myndigheter. Detsamma 
giillcr advokats rlitt att bevilja allmän riittshjälp. 

Även betrMfande prövningen av arvodesanspräken nordc det enligt I.Os 
uppfattning varit möjligt att generellt delegera sädana frugor till domstolar 
och statliga myndigheter. 

En delegering av 1wan angivet slag skulle i hög grad underhitta riitts
hjiilpsnlimndemas arbetsbön.la. förenkla förfarandet och i"lstadkomma 
kost nadslicsparingar. 

Adl'okater ot'/1 )ii111.11iil/da 

I rättshjiilpsutredningens förslag ges advokat och hitdidande .iurist hos 
advokat eller pi\. allmän advokatbyrå liehörighet att bevilja allmän riitts
h.iillp i flertalet familjerättsmål och i vissa andra mt1l. I det senare fallet 
skall fri'\gan om riittshjlHp prövas av rättshjlilpsnämnd resp. allmän dom
stol om ärendet inte slutförs inom en tid av högst sex timmar. Andra lin ad
vokater LKh biträdande jurister hos advokat och pf1 allmän advokatbyrt1 
har inte sådan r~itt men får däremot efter beslut av riittshjlilpsniimnd upp
trlida som offentligt bitriide. Den skillnad som görs i detta fall mellan advo
kat och annan jurist är enligt LOs mening svårförståelig. Å ena sidan kan 
häda kategorierna i och for sig anses kompetenta och få uppträda som of
fentligt biträde. dvs. tilläggas förtroendet att sakhandliigga ärenden inom 
ramen för rättshjälpssystemet. Å andra sidan anses enbart den ena katego
rin. nämligen advokaterna och därmed jämställda. kunna tilläggas för
troendet att inom ramen för rättshjälpssystemets regler bevilja allmän 
rättshjälp. Skälet till denna skillnad sägs vara att medlemskap i advokat
samfundet utgör tillräcklig garanti för att systemet inte missbrukas. 

LO anser att en begränsning av det slag och på det sätt rättshj;ilpsnämn
den föreslfu- inte är acceptahelt. Inom fackföreningsrörelsen handlliggs ett 
icke oviisentligt antal lirenden. Arbetstekniskt handläggas de flesta av 
dessa av LO-förbundens Rättsskydd AB. som för närvarande har tretton 
förbundsjurister anställda. Följande tablå visar antalet inkomna ärenden 
till bolaget och i vilken utsträckning allmän rättshjälp sökts. 

Ta hell I: 7ill holaget inkomna iiremlen 
t. o. m.1974 3453 

1975 848 
197fi 98() 
1977 jan -okt 828 

Tahe/11/: Anflll ärenden i 1•i//.:a a/lmiin riittshjii/p sökts 
t, o. m.1974 ca I 000 

1975 340 
1976 462 
1977 jan-okt 410 

Tabli"ln visar att ett icke obetydligt antal ärenden är av sådan beskaffen
het att allmän rättshjälp kan utgå. Det stora antalet ansökningar om allmän 
rättshjälp som brukar inges årligen beviljas regelmässigt av rättshjälps
nämnderna! I fråga om arvodesanspråken förekommer sällan prutningar 
av kostnadsberäkningen. 

LO anser all en utvidgning av rätten att bevilja allmän rättshjälp till an
nan än advokat och biträdande jurist hos advokat eller på allmän advokat-
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byri·i skulle mt!dfiira betydande kostnadsbesparingar siirskill i administra
tiv! hiinseende. Den förenkling och förkortning av handl:iggningstiden som 
en s:1dan utvidgning skulle medföra bör irite heller underskattas. En utvid
gad r:itt av ovan angivet slag hör enligt LOs mening ges den grupp av juris
lt!r ;.om enligt nuvarande praxis förordnas som offentliga biträden av riitts
hj1ilpsniimnderna. Tekniskt kan det ske genom ett dispensförfarande. 

2.33 Hyresgästernas riksförbund 

Förbundet ansluter sig i allt viisentligt till utredningsordförandens syn
punkter pti en ytterligare förenkling av rättshjälpssystemet. Därvid bör 
iiven i.iverv[igas att göra det möjligt för partsorganisationer. som ofta sam
tidigt m:h i samma m{d har att företräda ett flertal medlemmar. att träffa 
tiverenskommelse med r1ittshjälpsnämnderna om ännu fängre gående ad
ministrativa förenklingar. 

Det fä.r ockst1 anses angeläget att ur de synpunkter som anförts i betiin
kandet ge den handliiggamk myndigheten r1itt att pröva sf1Väl ansökan om 
riittshjiilp och utset·nde av biträde som storleken av biträdets arvode och 
sökandens rättshjälpsavgift. Detta bör gälla iiven hyresnämnderna. 

2.34 Lantbrukarnas riksförbund 

Enligt förslaget '* 2l Himnas rättshjälp av advokat eller bitriidande jurist 
pa advokatbyrä eller. efter särskilt förordnande. av annan. Advokater ges 
härigenom en prioriterad ställning. Bakgrunden härtill är den övervakande 
myndighet som advokatsamfundet anses vara. Olika organisationer, där
ibland LRF. har egna juridiska byrfler. som mottar uppdrag inte enbart 
frfln medlemmar utan även från andra. Specialisering inom olika rättsliga 
omrflden har därigenom utbildats. Allmänt torde man våga göra det påstå
endet att inom specialfacken större kunskaper och längre erfarenhet sam
las hos nyssnämnda byråer än hos allmänpraktiserande advokater. Enligt 
förslaget '* 17 punkt 9) skall fråga om allmän rättshjälp prövas av riitts
hjälpsnämnden. om den sökande vill anlita annan än advokat. 

De nu angivna bestämmelserna medför följaktligen att olika organisatio
ners juridiska byråer utestängs från de möjligheter advokater tillerkännes. 
Rimligheten av detta kan med skäl diskuteras. Organisationernas jurister 
har ansvar inför förbundsledningar och styrelser, vilket måste anses med
föra minst samma uppsiktsmöjligheter som advokatsamfundet besitter. 
Någon anledning att befara att organisationernas jurister skulle missbruka 
sin stiillning kan följaktligen inte föreligga. Redan av denna anledning kan 
det vara skäl att jämställa organisationernas jurister med advokater. Å 
andra sidan skulle det naturligtvis kunna uppkomma vissa komplikationer 
om rättshjälp finge beviljas av sådana personer som bedriver juridisk verk
samhet i egen regi utan att vara advokater eller vara anställda i viss organi
sation. Mot bakgrund härav vill förbundet föreslå att möjlighet öppnas för 
ett dispensförfarande. Detta skulle kunna konstrueras så att vederbörande 
rättshjälpsnämnd finge bevilja. efter ansökan. tillstånd för juridiska byråer 
inom olika organisationer att i full utsträckning utöva de befogenheter som 
enligt förslaget skall tilläggas advokater. Rättshjälpsnämnd bör därvid ha 
möjlighet att innan dispens meddelas infordra de uppgifter som erfordras 
för en bedömning av vederbörande byrås status och lämplighet. 

En bestämmelse i enlighet med vad som nyss sagts måste medföra mind
re belastning på rättshjälpsnämnderna och därmed inskränka en byråkrati-
20 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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se ring som mas te hetecknas som onödig. Förbundets jurister har redan nu 
mf1nga iircndcn och mal, där rättshjälp beviljats efter ansökan. Det är tro
ligt att antalet iirenden kommer att öka i framtiden, vilket förhållande hör 
leda till ett förenklat förfarande. 

Bt'l'i(iande ai· allmiin riittsl~iii/p 111. m. <H 16 --21 J 

Förbundet hlinvisar här till vad som inledningsvis anförts. 

A l',~(/iafi'ir al/miin riittshjiilp 1§§ 22-26) 

De i förslaget angivna rättshjälpsavgifterna bör kunna godtas. 
I fråga om jämkning av avgifterna vill förbundet hänvisa till vad ovan 

angivits under rubriken 'Tillämpningsområdet"'. Den omständigheten att 
den rättssökandes bctalningsförmäga är väsentligt ökad på grund av för
mögenhetsinnehav (§ 23 andra stycket) bör inte få vara helt avgorarlde för 
jämkning. Hänsyn måste i det individuella fallet tas till arten av förmögen
heten och möjligheten att disponera kontanta medel. Det nu anförda kan 
böra föranleda till en översyn av den till utredningen hörande bilagan I. 

Vad förbundet anfört tidigare i detta yttrande har grundats på det fram
lagda förslaget. Utredningen har emellertid ej varit enhällig. Sälunda har 
utredningens ordförande i ett flertal fall haft en avvikande mening. Enligt 
förbundets uppfattning talar övervägande skäl för de äsikter som kommit 
till uttryck i ordförandens reservation. Förbundet ansluter sig följaktligen 
till de skisserade förslag som finns upptagna i reservationen. En omarbet
ning av föt·slaget för anpassning till reservationen synes inte behöva kräva 
niigon större tidsförskjutning och bör därför komma till stånd. 

2.35 Sveriges köpmannaförbund 

Vidkommande biträdesfrågan, konstaterar också utredningen att annan 
än advokat kan utses som biträde. Våra egna förbundsjurister har också 
enligt nu gällande system vid ett flertal tillfällen blivit förordnade jämlikt 
rättshjälpslagen. Ett förhållande som vi särskilt vill påpeka bör fortgå. Vå
ra medlemmar vänder sig i allt större utsträckning till våra egna organisa
tionsjurister vid tvister som är speciella för resp. bransch. Organisationen 
tvingas därvid debitera efter sedvanlig taxa som nära nog överensstämmer 
med rättshjälpstaxan. Någon gratis konsultation i detta stycke förekom
mer således icke och försäkringsfrägan vad gäller rättsskydd för företagets 
angelägenheter. är i ringa omfattning utnyttjad. Det finns således all anled
ning att av dessa skäl bevaka näringsidkarens rättmätiga möjligheter att på 
sedvanligt sätt erhålla rättshjälp om de ekonomiska förutsättningarna inom 
ovan angivna ramar föreligger. 

3 Rådgivning 

3. I Bostadsdomstolen 

Som framgår av utredningens redogörelse i betänkandet kan upplysning
ar och råd i rättsliga angelägenheter erhållas på åtskilliga häll inom samhäl
let. Förutom vad som nämnts i betänkandet kan bostadsdomstolen peka på 
den service i hyresrättsliga frägor som allmänheten får från hyresnämn
dernas kanslier liksom självfallet det biständ som organisationerna pä hy-
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resmarknaden liinrnar sina medlemmar. Även om det sålunda finns olika 
möjligheter all rn räd och upplysningar pa annat häll kan emellertid dom
stolen ansluta sig till utredningens bedömning att det genom RHL införda 
r:idgivningsinstitutet hör heht1llas. Intresset av att medborgarna ges möjlig
het att till överhlickbar kostnad konsultera en kompetent person kvarstår 
sålunda enligt domstolens mening alltjiimt. Därigenom motverkas allmän
hetens s;ikerligen kvarstående benägenhet att i förment besparingssyfte 
anlita okvalificerad hjälp i juridiska angelägenheter lifr prop. 19n: 4 s. 
271). 

Bostadsdomstolen delar utredningens uppfattning att den nuvarande råd
givnings tiden, ca 20 minuter, är alldeles för kort för att rådgivningsinstitu
tct tillfredsställande skall kunna fylla sitt syfte. Många ärenden som boroe 
kunna klaras av genom rådgivning har i stället föranlett ansökan om allmän 
rättshjälp med därav följande administrativ omgång och kostnad. Exempel 
på angelägenheter som ofta bör kunna klaras av genom rådgivning är inom 
domstolens verksamhetsområde upprättande av hyresavtal, uppsägning av 
sådant avtal. fråga om avstående av rätt till förlängning av hyresavtal etc. 

Domstolen godtar utredningens förslag att rådgivningstiden sätts till en 
halv timme i normalfallet och har i och för sig inte något att erinra mot att 
rftdgivningen i vissa fall fär utsträckas upp till en timme. Enligt domstolens 
mening är det dock tveksamt om möjligheten till förlängd rådgivning är 
motiverad därest utredningens förslag i 18 §att advokaten själv skall kun
na meddela allmän rättshjälp för upp till sex timmars arbete skulle genom
föras. Att rättshjiilpssystemet tillhandahåller två olika av advokat admini
strerade biståndsformer för angelägenheter som tar 1/2-1 timme i anspråk 
synes sålunda innebära en onödig dubblyr. Som framgätt under avsnitt 6. 
avstyrker emellertid bostadsdomstolen att advokat generellt ges rätt att 
bevilja rättshjälp för viss tids arbete, och med den förutsättningen framstär 
det enligt domstolens uppfattning som befogat att rådgivningen ibland kan 
utsträckas på sätt utredningen har föreslagit. Domstolen vill dock ifråga
sätta om det är nödvändigt att arbeta med rådgivning och förlängd rådgiv
ning som skilda lagtekniska be$repp. Det bör övervägas om inte rädgiv
ningstiden lika väl kan bestämmas till högst en timme mot en avgift av en 
procent av basbeloppet per päbörjad halvtimme. 

3.2 Göta hovrätt 

Fiirutsiittningarno för rådxh·ning och förlängd rildgfrning 

Hovrätten delar utredningens uppfattning att rådgivningsinstitutet bör 
finnås kvar samt att rådgivningstiden hör förlängas. Hovrätten har inte nå
got att erinra mot den föreslagna konstruktionen, innebärande att rådgiv
ningen uppdelas i vanlig rådgivning och förlängd rådgivning. Utredningens 
förslag fär enligt hovrättens mening antagas komma att medföra en ökad 
användning av rädgivningsinstitutet. Då rädgivningsavgiften även i framti
den torde komma att nedsättas eller efterges i stor omfattning, kan vidare 
avsevärda kostnadsökningar för rättshjälpen förväntas. Såsom utredning
en framhäller synes det därför nödvändigt att viss höjning sker av rådgiv
ningsavgiften. För att möjliggöra att rådgivningsinstitutet liksom f. n. skall 
stå öppet både för fysiska personer, oavsett inkomstläge, och för juridiska 
personer torde, som utredningen föreslår, denna höjning böra ha sådan 
omfattning att avgiften kommer i nivå med timkostnadsnormen för tviste
mäl. Hovrätten vill emellertid i detta sammanhang framhälla vikten av att 
det i den information domstolsverket förutsättes lämna om rådgivning 
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klart anges de vidstriickta möjligheter som finns att fä avgiften nedsatt eller 
efterskänkt. Eljest föreligger enligt hovrättens mening risk för att de för
h<'tllandevis höga avgifterna kommer att motverka syftet med den föreslag
na ämlringcn. 

Rädgfrningsa1·gijicr 

I de fall advokat vid rådgivning nedsatt eller eftergivit den avgift den 
rättssökande har att erlägga erhåller advokaten motsvarande belopp av 
statsverket utan att någon prövning av hans beslut företages. Mot bak
grunden härav vill hovrätten understryka betydelsen av att domstols verket 
utfärdar enkla anvisningar till stöd för advokatens beslutsfattande i dessa 
frågor. Hovrätten vill i detta sammanhang vidare ifrågasätta om inte dom
stols verket bör tillerkännas rätt att utfärda inte enbart rekommendationer 
utan även föreskrifter i detta avseende. Detta förutsätter emellertid, jäm
likt 8 kap. 13 ~ regeringsformen. ett uttryckligt bemyndigande för dom
stolsverket frtln regeringen. 

3.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

Hovrätten delar utredningens åsikt att ett rådgivningsinstitut bör finnas 
kvar i rättshjälpssystemet och att rådgivningstiden bör förlängas för att 
rättshjälpsformen skall fä avsedd verkan. Utredningens förslag att rådgiv
ningen får ta högst en timme i anspråk synes väl avvägt. Institutet har dock 
enligt hovrättens mening fått en konstlad utformning. Några övertygande 
skäl för att skilja mellan rådgivning under högst en halvtimme och förlängd 
rådgivning under högst en timme har icke framförts. Naturligare synes va
ra att advokat utan prövning av den rättssökandens ekonomi får meddela 
rådgivning under högst en timme och inom denna tidsram debitera enligt 
timkostna<lsnormen efter ianspråktagen tid. Om bestämda avgifter skall 
fastställas bör de i vart fall vara flera än två. 

Den ökade användning av institutet rådgivning som är att emotse bör 
föranleda en uppföljning ur kostnadssynpunkt. Det är möjligt att det blir 
nödvändigt med någon form av kostnadskontroll. som bör kunna åväga
bringas utan tillskapande av en tyngande administration. 

3.4 Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten delar utredningens uppfattning att institutet rådgivning 
bör finnas kvar i ett förändrat rättshjälpssystem och att rådgivningstiden 
bör förlängas. Därvid synes 30 minuter vara en lämplig tidsram för vanlig 
rådgivning. 

Liksom utredningen bedömer kammarrätten att det emellanåt finns be
hov av en mer kvalificerad rådgivning. Detta är exempelvis fallet i många 
förvaltningsrättsliga ärenden av enklare art där allmän rättshjälp inte bevil
jas men där den rättssökande ändå behöver juridiskt biträde. Det av utred
ningen föreslagna institutet förlängd rådgivning har emellertid utformats så 
att en icke önskvärd tröskeleffekt uppkommer. Pågår rådgivningen längre 
än 30 minuter. kostar det 100 kr. till, även om den ytterligare rådgivningsti
den inte är längre än några minuter. För den rättssökande måste detta upp
fattas som stötande. För att eliminera denna effekt föreslår kammarrätten 
att instituten rådgivning och förlängd rådgivning slås samman till ett insti
tut, benämnt rådgivning, och att rådgivning skall få lämnas under högst 60 
minuter. För rådgivning skall utgå en grundavgift om f. n. 100 kr. Om råd-
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givningen tar längre tid än 30 minuter i anspråk. skall avgiften få ökas i pro
portion till den ytterligare tid som gått ät. Avgiften skall dock inte få över
stiga dubbel grundavgift. f. n. 200 kr. 

3.5 Göteborgs tingsrätt 

Tingsrätten delar utredningens uppfattning att den nuvarande rtidgiv
ningstiden bör förlängas. Den erfarenhet som tingsrätten erhållit genom 
rådgivnings verksamheten i tvistemål om mindre värden visar att ett behov 
föreligger med en uppdelning av rådgivningsinstitutet: ett flertal ärenden 
kan t. ex. lösas genom hänvisning till annan myndighet. För att rådgiv
ningsinstitutet skall få sådan ökad användning att flertalet ärenden av enk
lare beskaffenhet skall kunna behandlas inom den föreslagna tidsrymden 
bör enligt tingsrättens mening samhällets tolkservice utökas. Det synes vä
sentligt att denna fråga löses när det gäller rättshjälpen. 

Den föreslagna rådgivningsavgiften kan i och för sig inte anses som 
oskälig. Förslaget innebär dock en kraftig höjning i jämförelse med vad 
rådgivningen kostar idag. Tingsrätten befarar att den nya avgiften - som 
ofta kan komma att utgå med 2 % av basbeloppet - för många kan te sig 
avskräckande och leda till att rådgivningsinstitutet inte kommer att funge
ra på det sätt som är avsett. 

Noggranna och lättfattliga tillämpningsföreskrifter beträffande nedsätt
ning och eftergift av rådgivningsavgiften bör lämnas. 

3.6 Kristianstads tingsrätt 

Tingsrätten vill starkt framhålla behovet av en utökning av rådgivnings
tiden men ifrågasätter om det behövs och är lämpligt med en uppdelning av 
rådgivningsinstitutet i två kategorier. Uppdelningen synes i verkligheten 
inte få någon för missbruk av rådgivningsinstitutet begränsande betydelse 
men ger upphov till onödig byråkrati - med därav föranledd tidsförlust -
och lagtekniska komplikationer. Man bör alltså inte laborera med rätts
hjälpsformen förlängd rådgivning. utan det bör räcka att kalla den form av 
rättshjälp som här avses för rådgivning hela tiden den fortgår och i 7 § lag
förslaget föreskriva att för varje påbörjad halvtimme av rådgivningstiden 
skall utgå en avgift som motsvarar en procent av det i förslaget angivna 
basbeloppet. Tingsrätten ifrågasätter om inte maximitiden borde höjas nå
got utöver den föreslagna tiden en timme, så att upprättandet av handling
ar och andra tidskrävande åtgärder verkligen hinns med inom tiden för råd
givningen. 

3. 7 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö 

Utredningen diskuterar på sid. 89 och följande förhållandet mellan den 
rådgivning som lämnas av advokater och den skyldighet att gå allmänheten 
tillhanda med upplysningar, som föreligger för domstolar.och andra statli
ga myndigheter enligt servicecirkuläret. Vid hyresnämnderna bedrivs en 
mycket omfattande sådan upplysningsverksamhet bl. a. av ordförandena. 
Därjämte finns vid hyresnämnderna i Stockholm och Göteborg flera tjäns
temän med huvudsaklig uppgift att lämna upplysningar under det att regi
stratorn vid hyresnämnden i Malmö ägnar ungefär hälften av sin arbetstid 
åt upplysningsverksamhet. Tjänstemännen lämnar uppgift om lagens inne
håll och hänvisar till kommentarer och annan litteratur där ytterligare in-
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formation kan inhiimtas. Vidare ger man upplysningar om ansöknings
handlingar. blanketter och formufär. Tjänstemännen ger dock inga råd. 
Den frågande har nämligen i regel en motpart vilkens intresse inte fär trä
das för nära. Detta skulle ske om hyresnämndens tjänstemän skulle hjälpa 
den frågande genom att ge råd i en föreliggande tvist. Friga iir alltsä bara 
om upplysningsverksamhet av nyss nlimnt slag. Gränsen hiirför fä.r inte 
överskridas. Resonemanget måste vara tillämpligt på alla mål och ärenden 
uär det kan förekomma en motsättning mellan två parter. Däremot är si
tuationen inte densamma i ärenden där sökanden inte har eller kan fä nå
gon motpart. t. ex. i de flesta ansökningsärenden. I sådana ärenden bör 
myndigheten kunna ge en längre gäende upplysning och rådgivning. 

Med hänsyn till att domstolarna och myndigheterna således har begrän
sade möjligheter att tillhandagå rättssökande i tvister anser hyresnämnden 
att det finns ett klart behov hos allmänheten att kunna vända sig till en ad
vokat för att fä råd. Hyresnämnden delar utredningens uppfattning att an
ledningen till att rådgivning inom rättshjälpens ram fått en så begränsad 
omfattning måste vara att rådgivningen inte hinns med inom <len tid för vil
ken advokaten har rätt till ersättning. Hyresnämnden tillstyrker därför ut
redningens förslag att rådgivningstiden skall kunna utsträckas till en tim
me. Inom hyresrättens område torde föreligga ett stort behov av rådgiv
ning. Bland frågor där råd kan lämnas av advokat men inte gärna av tjänste
man hos hyresnämnden kan ·nämnas hjälp med tolkning av avtalsvillkor. 
diskussion av lämpliga åtgärder med anledning av försummelse av motpart 
(hyresvärd eller hyresgäst). Under utsträckt tid för rådgivning kan mcdhin
nas uppsättande av brev till motparten. upprättande av ansökningshand
ling eller uppsägning, upprättande av hyreskontrakt för andrahandsuthyr
ning eller uthyrning av fritidsbostad samt hjälp med ansökan om avstående 
frän besittningsskydd. Vad som nu nämnts torde vara exempel på vanliga 
hos advokater förekommande uppdrag. Genom att sådana uppdrag kan ut
föras inom rättshjälpens ram och på ett enkelt och för den rätts sökande bil
ligt sätt, kan man vänta sig att allmänheten i större utsträckning än nu vän
der sig till advokat. I många fall är det bättre om en advokat kopplas in på 
exempelvis upprättande av ett hyresavtal än att ovana parter själva försö
ker sig på upprättande av ett sådant avtal. 

Fråga är emellertid om det finns någon anledning att laborera med "råd
givning" och "förlängd rådgivning" som skilda begrepp. Det borde räcka 
att kalla institutet rttdgivning och föreskriva i 7 ~ att avgift utgår med en 
procent av basbeloppet per halvtimme. 

3.8 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rättshjälpsnämnden har tidigare framhållit - i yttrande 1975-02-06 över 
DON:s PM - att den nu gällande utformningen av institutet inte är till
fredsställande på grund av den knappa rådgivningstiden, vilken i sin tur 
medför ekonomisk förlust i många fall - något som främst drabbar de all
männa advokatbyråerna. Privata byråer har ju möjlighet att avböja att 
meddela rådgivning, vilket torde förekomma tämligen ofta just med hän
syn till lönsamhetsfrågan. Nämnden anser att utredningens förslag till ny 
utformning av institutet är ägnat att eliminera angivna olägenhet och väl 
värt att beakta. Därtill kommer att nämnderna genom den s. k. förlängda 
rådgivningen torde bli besparade en hel del ansökningar om allmän rätts
hjälp. som nu måste göras i angelägenheter, vilka i och för sig kan avslutas 
inom loppet av en timme (enklare testamenten. h

0

yresavtal. körkortsären-
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den o. dyl.). Det miste därför anses tillfredsställande att ett ärende som av 
vederbiirand..: advokat bedöms kunna slutföras inom loppet av en timme 
kan handfaggas som ett rådgivningsärende. Dock bör betonas att en advo
kat inte för meddela förlängd rädgivning därest han redan från början kan 
förutse att en tidsåtgång av en timme inte är tillfyllest. Om så är fallet skall 
han vara skyldig låta klienten söka allmän rättshjälp. 

Riittshjlilpsniimndcn har intet att erinra mot utredningens förslag till be
stämmande av rådgivningsavgift(er). Även om avgiften för en enskild 
rättssiikande kan synas hög skall ju möjlighet finnas till nedsättning eller 
eftergift av densamma. N1imnden utgår från att erforderlig information 
hiirom på ett effektivt säll kommer att spridas till allmänheten av vederbö
rande myndighet. 

3. 9 Rättshjälpsnänmden i Jönköping 

Rådgivningsinstitutct är en av hörnstenarna i rättshjälpskomplexet. Det 
står öppet för envar. såväl fysisk som juridisk person. Utredningen har 
funnit att det bör vara kvar men att tiden för en rådgivning bör utsträckas 
till att omfatta 1 /'2 timma. Dessutom anser utredningen att det föreligger 
behov av ytterligare ett rådgivningsinstitut, förlängd rådgivning. Rätts
hjälpsnämnden delar utredningens uppfattning att det ur många synpunk
ter är värdefullt rncd ett enkelt. lättadministrerat och billigt system för att 
tillgodose allmänhetens behov av rättshjälp i okomplicerade angelägenhe
ter och vill därför tillstyrka utredningens förslag. 5 § 2 st. författningstex
ten har dock fått en ur språklig synpunkt mindre lyckad formulering. Stad
gandet bör enligt rättshjälpsnämndens mening ha följande lydelse: Om 
rättslig angelägenhet på grund av att handling behöver upprättas eller an
nan åtgärd vidtagas eller av annan anledning bedömes kräva längre tid än 
en halvtimma men högst en timma lämnas rättshjälpen som förlängd råd
givning. 

Under förutsättning att utredningens förslag om rådgivning genomförs 
har rättshjälpsnämnden ingen erinran mot utredningens förslag beträffande 
r:'l.dgivningsavgifter. 

3. 10 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

Domstolsväsendets organisationsnämnd utarbetade i december 1974 en 
promemoria med förslag till vissa ändringar i rättshjälpssystemet. Därvid 
upptogs även frågor kring rådgivningsinstitutet. I det yttrande som rätts
hjälpsnämnden avgav över promemorian uttalade nämnden som sin upp
fattning att rådgivning borde pågå så lång tid att enklare juridiska ärenden 
kunde handläggas inom ramen för denna. Rättshjälpsnämnden hyser sam
ma uppfattning i frågan i dag. Statistik för år 1976 visar att rådgivningarna 
minskat i antal. Anledningen härtill torde bl. a. vara att rådgivningstiden 
ansetts för kort. Förlängning av tiden borde kunna medföra att rådgivning 
kommer till större användning. Emellertid anser nämnden att även en halv 
timme är för kort tid för en rådgivning. Advokaterna i nämnden har upp
fattningen att det hör till sällsyntheterna. att tiden för en rådgivning under
stiger 45 minuter. Vanligast är att det går åt en timme. Det mest lämpliga 
vore därför enligt nämndens mening att bibehålla institutet rådgivning och 
fastställa rådgivningstiden till högst en timme. En sådan rådgivningsform 
skulle bättre svara mot det verkliga behovet och därigenom också kunna 
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komma att t illämras i större utsträckning än ri\.dgivningen i dag. Hiirige
nom kan man dessutom avstå fri\.n att införa den av utredningen föreslagna 
särskilda ri\.dgivningsformen förlängd rt1dgivning. Den innebär enligt 
nämndens mening en onödig komplikation. 

Avgift för rf1dgivning undi:r högst en timme borde kunna uttas efter 
gängse timkostnadsnorm och beräknas efter den tid som åtgi\.r för rådgiv
ningen. Möjlighet till eftergift och nedsättning av avgifterna bör finnas 
iiven med en sälund;1 föreslagen ordning. Riktlinjer härför bör utarbetas ef
tt:r ett mer generöst system än det av utredningen föreslagna. 

Nämnden föreslår således att rådgivning skall få lämnas under högst en 
timme mot en avgift som beräknas efter den tid som verkligen åtgått och 
uttas enligt giingse timkl)Stnadsnorm. att avgift skall kunna efterges eller 
nedsiittas samt all detta skall fö ske efter ganska generösa regler. Anmiir
kas bör dock att med utredningens förslag t)m 6-timmarsregeln rådgivning
en inte torde ha någon funktion att fylla annat än i de fall di\ nämnda regel 
inte kan tillämpas. 

3.11 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Liksom riittshjälpsutredningen finner nämnden det angeläget att rädgiv
ningsinstitutet finns kvar i rättshjälpssystemet. Erfarenheten har dock vi
sat att den tidsram som den nuvarande rådgivningsavgiften medger, om
kring 22 minuter. är alltför kort för att någon mera kvalificerad hjälp skall 
kunna ges. Av utredningen föreslagen tidsram för vanlig rådgivning. 30 mi
nuter. synes lämplig. Avgiften. som kommer att uppgå till en procent av 
basbeloppet eller f. n. 100 kr, är enligt rättshjälpsnämndens bedömning in
te så hög att ··reklamvärdet" går förlorat. 

Behov av en mera kvalificerad rådgivning torde emellanåt ofta föreligga. 
Som särskilt viktigt ser nämnden att en sådan rådgivning skulle medge juri
diskt liiständ i många förvaltningsrättsliga ärenden där allmän rättshjälp 
normalt inte medges. Som exempel på sådana ärenden kan nämnas upprät
tande av inlaga eller hesvärsskrivelse i körkortsärende eller i ärende angå
ende eftergift av åtcrkravsrätt för bidragsförskott. 

Samtidigt vill dock nämnden antyda vissa nackdelar med det föreslagna 
institutet förlängd rådgivning. Rättshjälpssystemet blir otvivelaktigt mera 
invecklat med två olika typer av rådgivning. Vidare medför övergången 
från vanlig rådgivning till förlängd rådgivning en icke önskvärd tröskelef
fekt. Således kostar för den rättssökande en rådgivning om 30 minuter 100 
kr. medan en rådgivning om exempelvis 35 minuter kostar 200 kr. För all
mänheten måste det framstå som egendomligt att de sista fem minuterna 
kostar 100 kr. 

Trots de nackdelar som redovisas ovan anser rättshjälpsnämnden att in
stitutet förlängd rådgivning medför så stora fördelar att det bör införas i 
den föreslagna formen. 

De av utredningen föreslagna reglerna för nedsättning och eftergift av 
rädgivningsavgift stämmer väl överens med de regler som tillämpas vid 
rättshjälpsnämnden i Göteborg. Nämnden tillstyrker de föreslagna regler
na härför. 
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3.12 Rättshjälpsnämnden i Sunds,·all 

Rädgivningsinstitutet har kritiserats inte minst från advokathåll på den 
grund att den anslagna tiden mc~tadels inte räcker till. Det bör diilför ses 
s.:1m en förNittring att tiden för rådgivning förlängs. Detta medför tyviirr 
kostnadsstegring för all ersiittningen skall Hicka arbetet. Möjlighet ges 
också till förllingd rädgivning. Denna är avsedd för ärenden som beräknas 
kunna slutföras inom en timmas tid. För förlängd rådgivning utgår dubbel 
avgift. Eftersom den nu gällande rådgivningstidcn. 20 minuter, är alltför 
knapp mflste ifrågasiittas om inte också 30 minuter i de flesta fall är otill
riickligt. Sannolikt kommer därför de flesta rådgivningarna all bli förläng
da rådgivningar. Om den sålunda befarade utvecklingen äger rum. kommer 
förmodligen kostnaderna för rildgivningssystemet att nästan fördubblas. 
Det förc\lagna avgiftssystemet. enkel respektive dubbel avgift, ger mindre 
tilltalande tröskeleffekter. Det kan nog tyckas stötande att behöva betala 
100 kr. ytterligare för 5 il 10 minuters samtal. Nu berörda olägenheter sy
nes kunna undvikas om man i stiillet för de föreslagna två hade en enda typ 
av riittshjiilp genom rådgivning under högst en timma. Avgiften borde där
vid vara på något liimpligt sätt graderad i förhållande till den tjd som fak
tiskt anvlints för rådgivningen. En annan lösning vore att ha en typ av råd
givning under 45 minuter mot en fast avgift om t. ex. 150 kr. En fördel där
med synes vara. att handhavandet av rådgivningsinstitutet blir enklare. 

3.13 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Förslaget med längre rådgil'l1inRstid och förlängd rådgivninR tillstyrkes. 
Enligt nlimndens besHimda mening kommer en hel del ärenden, där man 
nu måste söka rfittshjälp att kunna klaras av inom en timme. Nämnden an
ser att kostnaderna möjligen till och med skulle kunna nedbringas genom 
praxis så att vissa enkla iirenden normalt inte ska motivera att rättshjälp 
beviljas utan att det krävs av biträdet att angelägenheten klaras av inom en 
timme, som blir en slags taxa. Instituten är i hög grad ägnade att förenkla 
pä ett smidigt siitt. Att rådgivningsavgiftens storlek relateras till basbelop
pet tillstyrks. Emellertid anser nämnden att rådgivningen skall subventio
neras av det allmänna för den del av kostnaderna som överstiger förslags
vis 50 kr. och detta oberoende av klientens inkomst. På sikt kan möjligen 
en sädan subventionering visa sig vara nationalekonomiskt lönsam, efter
som allmänheten i förväg låter specialister reglera sina ekonomiska och 
privata förhållanden på det att antalet tvister vid domstolar etc. kan kom
ma att reduceras. Om nu icke lagstiftaren anser att nämndens förslag om 
allmänt bidrag kan införas anser nämnden att den som begär nedsatt avgift 
skall åläggas förete t. ex. senaste skattsedel eller färskt försäkringsbevis 
för att styrka sitt behov av nedsatt avgift. Utredningens förslag att förkla
ring från sökanden att han saknar pengar kan godtas vittnar om aningslös
het. När klienten bestämmer tid för rådgivning skall han anmodas medtaga 
föreslagen dokumentation. om han vill påkalla nedsättning. 

3.14 Domstolsverket 

Ett av syftena med rådgivningsinstitutet var all om möjligt undanröja all
mänhetens obenägenhet att anlita kvalificerad juridisk hjälp. Bl. a. anför
des i förarbetena (prop. 1972: 4 s. 271) att allmänheten, framförallt i mindre 
angelägenheter. drar sig för att anlita advokat. Det ansågs angeläget att till-
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skapa en riittshjiilpsform genom vilken allmiinhetcn mot fast avgift och i 
enkla former kunde fä kvalificerad radgivning i riittsliga angcliigenhetcr. 
De tankegångar som sålunda ligger hakom rådgivningsinstitutet far alltjämt 
anses ha hiirkraft. Institutet rådgivning har ett så stort ··reklamviirdc" för 
rättshjiilpen som sådan att någon form av motsvarighet till institutet iiven i 
fortsättningen bör finnas inom rättshjälpssystemet. 

Det torde emellertid stä klart att det nuvarande rådgivningsinstitutet be
höver reformeras. Flera typer av ärenden har den karaktären att de mesta
dels inte ryms inom rådgivningens ram. En förlängning <•V rådgivningsti
den skulle kunm1 fänga upp flertalet av dessa ärenden och innebära en 
minskning av antalet ansökningar till rättshjiilpsnämnderna m:h därmed 
även en minskning av kostnaderna för riittshjälpens administration. Från 
de rättssökandes synpunkt skulle en "avbyråkratise1ing" äga rum niir det 
giiller frågan om rättshjälp i dessa ärenden. 

Utredningens förslag med rådgivning som fär lämnas under en halv tim
me och. om det krävs, fär förlängas till en timme torde i och för sig uppfyl
la de önskemål som sålunda kan ställas på rådgivningsinstitutet. Enligt 
dom stolsverkets mening bör emellertid ramen för rådgivningen ej bestäm
mas genom att rådgivningstiden explicit anges i lagtexten. En sådan regel 
kan bli stelbent genom att icke önskvärda tröskeleffekter uppstår vid över
gång från kort till förliingd rådgivning. Det torde enligt domstolsverkcts 
mening vara tillfyllest att ramen för de olika formerna for rådgivning fram
går indirekt genom ersättningen till biträdet. 

Statliga myndigheter, kommuner m. tl. organ bedriver ofta en hred råd
givningsverksamhet i rättsliga angelägenheter. Mestadels sker sådan form 
av rådgivning inom ramen för mera vidsträckt upplysningsverksamhet. Så
lunda utgör t. ex. rådgivning i rättsliga angelägenheter. som konsument
verket och kommunernas hemkonsulenter bedriver en del av nämnda or
gans allmänna konsumentupplysning. Den rådgivning som konsumentver
ket och hemkonsulenterna lämnar är kostnadsfri. Detsamma torde gälla 
även andra myndigheters rådgivning i rättsliga angelägenheter. Mot denna 
bakgrund framstår det som något paradoxalt att det enligt huvudregeln ut
går avgift för den rådgivning som samhället tillhandahåller inom ramen för 
riittshjälpen och att denna avgift skall täcka i princip hela kostnaden för 
rådgivningen. Det kan ifrågasättas om inte en subventionering av rådgiv
ningen utan behovsprövning därför bör övervägas. 

Ett -annat skäl som kan tala för någon form av generell subventionering 
av rådgivningen är att avgiften för en förlängd rådgivning blir förhållande
vis hög (230 kr i 1978-års kostnadsläge). En så hög avgift kan motverka det 
ovan nämnda syftet med institutet. En omständighet som enligt domstols
verkcts mening är särskilt betydelsefull i detta sammanhang är vidare att 
rädgivningsinstitutet enligt utredningens förslag liksom i sin nuvarande 
tappning visat sig lägga hinder i vägen i visst hänseende när det gäller att 
utforma principerna för att bestämma ersättning till offentlig försvarare 
och till biträde enligt rättshjälpslagen. 

I de två taxor för ersättning till offentlig försvarare i vissa brottmål resp. 
till biträde enligt rättshjälpslagen i mål om äktenskapsskillnad efter gemen
sam ansökan som domstolsverket hittills fastställt, ingår en på visst siitt 
beräknad timkostnad, d. v. s. ersättning per arbetstimme (timkostnadsnor
men). Den timkostnadsnorm som ingår som ett moment i taxan för mål om 
äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan bygger på den beräknade ge
nomsnittliga timkostnaden per debiterbar juristtimme vid de allmänna ad
vokatbyråerna. Med debiterbar tid avses 75 procent av det totala antalet 
juristtimmar per år. 
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Det har visat sig att efter det att riittshjiilpslagen triitt i kraft den I juli 
1973 har såviil domstolar som riittsh_iiilpsniimnder och hesviirsniimnden för 
rättshjlilpen tillmätt hitrlidets tidsåtgång stor betydelse vid prövning av bi
trädesersättning (jfr. prop. 1972: 4 s. 279). Tidsåtgi'.mgcn har i praxis regel
mässigt tjiinat som utgångspunkt vid arvodesprövningen. Niir det giifler er
sättning per arbetstimme i brottmål och andra ärenden har som regel er
sättningen beräknats efter timkostm1dsnormen i hrottmålstaxan resp. i tax
an för mål om ;iktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. Genom denna 
utveckling har behovet av faststiillda taxor för specifika mål- och ärende
grupper minskat. Timkostnadsnormerna som sådana har blivit fullgoda in
strument för domstolsverket all i egenskap av centralmyndighet för rätts
hjiilpen kunna kontrollera kostnadsutvecklingen inom rättshjälpsområdet. 
Denna utveckling har å andrn sidan accenlllerat betydelsen av att timkost
nadsnormcrna ligger på "riitt'" nivå och all de iir neutrala i förhållande till 
olika kategorier av mål och ärenden inom rättshjälpsområdet. 

Undersökningar som domstolsverket utfört ger vid handen att i vai:je 
rlittshjälpsärende uppkommer en kostnad för rättshjälpshiträdet för hl. a. 
diarieföring. bokföringsåtgiirder och arkivering som är lika stor oberoende 
av vilket slag av ärende det iir fråga om. Den enda skillnaden som kunnat 
iakttagas finns mellan hrottmåf och andra mål och ärenden inom r~itts
hjälpsområdet. Denna '"fasta'" kostnad har vid preliminlira beräkningar i 
brottmål kunnat uppskattas till 40 kr. och i andra ärenden till 80 kr. Av 
dessa iakttagelser kan den slutsatsen dras att i ärenden med kort tidsåtgång 
blir biträdet underkompenserat när ersältningen till honom bestäms med 
utgångspunkt for nedlagd tid och tillämplig timkostnadsnorm. I ärende 
med längre tidsåtgång sker en överkompensation. Ett sätt att komma till
rätta med dessa förhållanden är att låta ersättningen för den första arbets
timmen utgå med högre belopp. d. v. s. att bestämma en högre timkost
nadsnorm för första arbetstimmen. 

Den tid som högst får åtgå för rädgivning utan att denna av biträdet an
ses förlustb1ingande står enligt gällande ordning liksom enligt utredningens 
förslag i direkt samband med den i taxan för äktenskapsskillnadsmål ingå
ende timkostmidsnormen. En timmes arhete för advokat berättigade enligt 
1977 års timkostnadsnorm till en ersättning om 215 kr eller nästan exakt 
två procent av under 1977 tillämpligt hasbelopp. vilket belopp utgör bitr~i
dets ersättning för förlängd rådgivning enligt förslaget. En höjning av tim
kostnadsnormen för den första arhetstimmen skulle därför sannolikt leda 
till att advokaterna ansåg att ersättningen för rådgivning är för liten. Insti
tutet skulle således ej komma till anv~indning. Mot denna bakgrund har 
domstolsverket ansett sig förhindrat att ändra timkostnadsnormerna på 
sätt nyss angivits. En subventionerad rådgivning skulle medge en sådan 
ändring. 

Utredningen har ansett att en allmän rådgivningssubvention skulle med 
all säkerhet leda till en avsevärd ökning av statens kostnader för rättshjäl
pen. Domstolsverket har gjort en överslagsmässig beräkning av vad en 
subventionering av rådgivningsinstitutet liksom alla övriga rättshjälpsären
den (allmän rättshjälp) skulle kosta statsverket vid några olika grader av 
subventionering; för att undvika att tröskeleffekter vid övergång från råd
givning till allmän rättshjälp uppstår måste alla ärenden subventioneras. 
Beräkningarna hygger till en början på att någon efterfrågeökning inte upp
står p. g. a. subventioneringen. En subventionering av hela första timmens 
juristarbete (215 kr.) skulle totalt kosta statsverket 4.033.000 kr. Om suh
ventionen begränsas till den ovan redovisade "'fasta" kostnaden om 80 kr. 
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stannar statsverkets merkostnader vid 2.491.000 kr. (beräkningarna redo
visas niirmare i hilaga 2 a och h). Sj1ilvfallet kommer en subventionering i 
nägon nu redovisad form att öka efterfrågan på framför allt rådgivning. Li
ka självklart 1ir inte att antalet övriga rättshjälpsärcnden ökar. En fördubb
ling av antalet rådgivningar skulle innebiira en ytterligare kostnadsökning 
fiir statsverkct om 2.2.56.380 kr. vid en subventionering av 80 kr. Det bör 
påpekas att vid en förhöjning av ersättningen för den första arbetstimmen 
måste relativt sett en sänkning av ers1ittningcn för följande arbetstimmar 
ske. En subventionering i någon form bör inte leda till en allmän inkomst
ökning för advokaterna. 

Domstolsverket är f. n. inte berett att ta definitiv ställning till om någon 
form av subventionering av berört slag bör ske. Flera praktiska frågor som 
kan uppstå vid subventionering måste lösas. Såvitt domstolsverket nu kan 
bedöma synes emellertid så stora fördelar vara förknippade med ett sådant 
system att frågan bör utreJas ytterligare under det fortsatta lagstiftningsar
betet. Domstolsverket är sjiilvfallet hiirvid berett att biträda med de kost
nadsberäkningar som kan visa sig erforderliga. 

Tahl'll h) Staten s11b1·cntionerar ji"irsta timmens Juristarbete helt. Kost
nadsbidrag = 225 kronor. Timkostnadsnorm = 215 kronor. 
Tid Uim) Antal Namrande Fiires/agen Nettoefjdt 

ärenden metod metod 

0- 1.0 2 740 
1.0- 1,8 3 884 76 
1.8- 2. 7 7 958 259 
2,7- 3,5 4692 442 
3,5- 4,4 85!0 517 
4,4- 6,6 6348 958 
6,6- 8.9 4002 1441 
8,9-11.1 2254 1925 

11.1-13,3 I 564 2398 
13,3-17.7 1748 3108 
17,7-26,6 1564 4537 
26,6-44.3 782 7 397 

Rådgh·ningarna: 28000x0,4J5x 161 =+I 870820 
28000X0.585X81=+1326780 

108 
215 
259 
442 
517 
958 

1441 
1925 
2398 
3108 
4537 
7397 

Tota/kostnad: I 870 820 + I 326 780 + 835 796 = 4 033 000 

+295920 
+539876 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

+835796 

Från detta belopp kan dras de allmänna byråernas förluster på rådgivningsärende
na =ca 700000 kr. Resultat: ca 3 300000 kronor. 
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Bilai.:a 2 h 

Ta hell ll J Stlltl'n suhi·entionerar .fi"irstll timmens juristarbete med 80 kro
nor. Kostnudsbidrag = 225 kronor. TimkoJ111adsnorm = 215 kronor. 
Tid (lim! Antal Nunmmde Fiireslagen Ncttoe.fj(-/a 

iin·ndl'll ml'tod metnd 

0- 1.0 2740 
1.0- 1,8 3 884 76 
1.8- 2. 7 7 958 259 
2.7- 3,5 4692 442 
3.5- 4.4 8 510 517 
4.4- 6.6 6 348 958 
6.6- 8,9 4002 1441 
8,9- 11.I 2 254 1925 

11,1-13.3 1564 2398 
13,3-17,7 1748 3 108 
17.7-26.6 1564 4537 
26.6-44.3 782 7 397 

Rädgil'ningarna: 28000X0,415x80 = +929600 
28000x0.585x81' = + 1326780 

80 
80 

259 
442 
517 
958 

1441 
1925 
2 398 
3 108 
4537 
7397 

+219200 
+ 15 536 

0 
0 
() 

() 

0 
() 

0 
0 
0 
0 

+234 736 

' F. n. lietalar staten för denna gmpp nuvarande rädgivningskostnad (80 kr.). 45 mi
nuters rättshjälp ger 45 X215 = 161 kr. 161 - 80 = 81 

60 

Total kostnad: 929600 + 1326 780 + 234 736 = 2491000 
Frän detta belopp kan dras de allmänna byråernas förluster pä rädgivningsärcnde

na =ca 700000 kr. Resultat: ca 1800000 kronor. 

3.15 Socialstyrelsen 

De redovisade skälen för en utvidgning av rådgivningsinstitutet är väl
motiverade och tillstyrks. 

3.16 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Utredningen föreslår att rättshjälpsformen rådgivning skall uppdelas i 
"enkel rådgivning" som skall kunna ges under högst en halvtimme och 
"förlängd rådgivning" som skall kunna ges under högst en timme. Den fö
reslagna utvidgningen av rådgivningsinstitutet bör medföra att behovet av 
rättshjälp i betydligt flera ärenden än nu kan tillgodoses inom ramen för 

· denna förenklade dittshjälpsform. Så torde förhållandet vara i många iiren
den av enklare beskaffenhet inom förvaltningsområdet. 

3.17 Länsstyrelsen i Malmöhus län 

Länsstyrelsen tillstyrker att rådgivningstiden förlängs till en timme. 
Härigenom bör syftet med rådgivningsinstitutet kunna uppnås. Det förefal
ler överflödigt att för den liingre rådgivningstiden införa ett särskilt be
grepp "förlängd rådgivning". Det räcker att ange vad avgiften är för högst 
en halvtimme och för längre tid. Viktigt är att förutsättningarna för ned
sättning av rådgivningsavgiften göres enklare. De bör i princip enbart kun
na anknyta till inkomsten, bestämd lämpligen på grundval av försäkrings
beskedet. Den korta rådgivningstiden får ej spillas bort på ekonomiska ut
redningar. 
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3.18 Allmänna advokatbyråkommitten (Ju 1977: 11 l 

Kommitten skall enligt sina direktiv bely~a taxcfrågorna. Arbetet i kom
mitten har icke kommit så långt att nägra sHillningstagamlen i dessa frägor 
varit möjliga. Vad kommitten i det följande anför sker dh1i"ör enhart på 
grundval av nu föreliggande material m:h föregriper pä intet siitt vad kom
mitten slutligen kan föreslå. 

Kommitten har i likhet med utredningen kunnat konqatera. att den sti
pulerade rådgivningstidcn i många fäll inte räcker till. 0<.:h att de ekonomis
ka konsekvenserna härav iir kiinnhara för de allmiinna advokatbyråerna. 
Kommitten iir diirför positiv till att vanlig rådgivning föreslås kunna pågå 
upp till 30 minuter. Kommitten delar uppfattningen att institutet förliingd 
rädgivning har en uppgift att fylla. Att bestämma rådgivningsavgifterna till 
l respektive 2 procent av basbeloppet innebiir enligt kommittens uppfatt
ning ett sä stelt system att rådgivningsinstitutet kan komma ;1tt förhli oli)n
samt för de allmänna advokatbyråerna. Det föreligger nämligen en risk för 
att advokaterna där vid kortare tidsöverdrag kommer att debitera för låg 
avgift. Kommitten vill diirför föreslå att avgiften för en timmes rådgivning 
sätts lika med timkostnadsnormen för allmiin rättshjälp och att rådgiv
ningstiderna differentieras ytterligare. så att rådgivning kan ges i 30, 45 el
ler 60 minuter och betalas därefter. Med en antagen timkostnadsnorm på 
230 kr. skulle avgiften då bli 115, 175 respektive 230 kr. Detta bör jämföras 
med rät.tshjälpsutredningens förslag som år 1978 skulle ge en rädgivnings
avgift om 120 kr. för 30 minuter och 230 kr. för 60 minuter. De föreslagna 
avgifterna bör kunna efterges eller nedsättas. De bör vidare avräknas. om 
det senare beviljas allmän rättshjälp i frågan. Vid sidan av nu berörda råd
givningsinstitut kan man diskutera att införa en möjlighet att få enkla små
frägor. som klaras av på 10 i1 15 minuter, besvarade. Avgiften kunde dä 
sättas lågt !35-40 kr.) och betalas av alla. Med hänsyn till att inte någon 
återhetalning och heller ingen avräkning skulle ske, kunde den formella 
hanteringen göras minimal. Ett tryckt kvitto på mottaget belopp borde räc
ka. 

3.19 Utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt 

Till en början vill vi ifrågasätta om det inte borde införas ökade möjlig
heter för allmänheten att erhålla kostnadsfri juridisk rådgivning i familje
rättsliga frägor. Bl. a. de nya reglerna om gemensam vårdnad har visat att 
det finns ett behov av rådgivning i sådana frågor. I den mån familjerättsas
sistenterna inte kan stå till tjänst med denna rådgivning borde det finnas 
möjligheter att pä annat sätt utan kostnad få sådan hjälp. 

3.20 Konsumentverket 

Riittshjälp till konsumenter 

Allmänhetens behov av juridiskt bistånd i samband med förvärv av vara. 
tjänst eller annan nyttighet för konsumtion är stort. Detta behov kan till
godoses både inom ramen för samhällets rättshjälpssystem och på annat 
sätt. 

Rättshjälpssystemet har för konsumenterna haft sin största betydelse 
genom rådgivningsinstitutet. Denna rättshjälpsform ger konsumenterna 
möjlighet att få sakkunnig rättshjälp både innan rättshandlingar företas och 
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d"tcr det att tvister urrstätt med n~iringsidkarc. Allmän rättshj;iJp diiremot 
har II\tt mindre tietydclse i konsumentsammanhang tieroende rä begräns
ningen i riitten att fä bitr~ide i tvisier söin kan handläggas enligt lagen 
I 1974: 8) om riittcgäng i tvistemål om mindre värden. 

Konsumentverket vill allvarligt ifrågasätta om det nuvarande rädgiv
ningsinstitutet svarar mot det tiehov av riittshjälp som konsumenterna har. 

Vid tillkomsten av det nuvarande rättshjälpssystemet beräknades anta
let rädgivningsfall bli cirka 45000. År 1976 lämnades rådgivning i endast 
27 000 fall. Det finns emellertid inte anledning anta att 1976 års siffra redo
visar det faktiska behovet hos allmiinheten av juridisk rådgivning. Tvärt
om. behovet ligger långt över vad prognosen angav. Det måste tyvärr 
konstateras att grundtanken bakom rådgivningsinstitutet - att vem som 
helst skall kunna vända sig till advokat och fä hjälp i nästan vilken rättslig 
angeliigenhet som helst - inte har förverkligats. Enligt utredningens upp
fattning (s. 88) beror detta främst på den korta rådgivningstiden, 20-25 mi
nuter. 

Enligt konsumentverkets uppfattning kan orsakerna till rådgivningsinsti
tutets nuv:mmde begränsade betydelse antas vara flera. En omständighet 
är siikerligen att allmänheten inte tillräckligt känner till att den mot en fast 
avgift kan få räd av advokat. Att rådgivningen är förenad med kostnad har 
siikerligen mycket stor betydelse. Till detta kommer att rådgivningen är 
svårtillgänglig i den meningen att tidsbestiillning måste ske och hjälp såle
de~ inte kan erhållas i direkt anslutning till att behovet uppstår. Rådgiv
ningen förutsätter dessutom personligt besök, i regel på dagtid. 

Den rådgivning som lämnas av advokater utgör på konsumentområdet 
ett komplement till den rådgivningsvcrksamhet som bedrivs av de kommu
nala och regionala konsumentorganen samt av konsumentverket. Det finns 
därför anledning att här något redovisa denna verksamhet. 

Konsumentverket bedriver i dag en omfattande rådgivning till allmänhe
ten dels per telefon dels per brev. Konsumentverket inklusive Allmänna 
rcklamationsnämnden (ARN) mottar årligen cirka 75000 telefonsamtal 
från konsumenter som vill ha råd. Hur många av dessa samtal som gäller 
juridiska frägor saknas f. n. exakt uppgift om. Under innevarande höst ge
nomför verket en undersökning av rådgivningsverksamheten. Resultatet 
av undersökningen kommer att föreligga i början av nästa är. Antalet tele
fonrådgivningsfall i juridiska frågor kan dock redan nu uppskattas till cirka 
40000 per år. Av nämnda undersökning framgår även att verkets rådgiv
ning i mycket stor utsträckning avser storstockholmsområdet. 60 procent 
av samtliga rådgivningssamtal till verket kommer från detta område. 

Antalet telefonsamtal som når fram till en rådgivare utgör dock mindre 
än hälften av alla till verkets växel inkommande rådgivningssamtal. Kon
sumentverkets begränsade kapacitet i detta avseende gör det ej möjligt att 
ta emot alla samtal. Med hänsyn till detta kan konsumenternas behov av 
rådgivning i juridiska angelägenheter antas vara väsentligt större än vad 
antalet rådgivningsfall utvisar. 

Utöver telefonrådgivning lämnar verket även rådgivning i samband med 
handläggning av ärenden föranledda av anmälan eller skriftlig förfrågan 
från konsumenterna. En stor del av dessa ärenden avser tvist mellan kon
sument och näringsidkare som inte kan prövas av Allmänna reklamations
nämnden. Verkets åtgärder i dessa ärenden inskränker sig i stor utsträck
nin till rådgivning. 

Verkets centrala rådgivning direkt till allmänheten kommer efter hand 
att minska. Konsumentverkets styrelse har beslutat att utarbeta en plan 
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för avveckling av verkets direktrådgivning. Rådgivningsverksamhcten 
skall i framtiden överföras till de kommunala konsumentpolitiska organen. 

En huvuduppgift för dessa organ iir att ge vägledning till enskilda konsu
menter. För niirvarande finns konsumentpolitisk verksamhet i cirka 150 av 
landets kommuner. Cirka 75 procent av landets hcfolkning hor i dessa 
kommuner. l avvaktan på att den kommunala verksamheten lilir helt ut
byggd svarar iiven de regionalt verksamma hemkonsulenterna för rådgiv
ning till konsumenter. Någon säker statistik över den totala omfattnin):!en 
av allm:inhetcns kontakter med de kommunala och regionala rådgivarna 
finns f. n. inte. men antalet rådgivningsfall kan heräknas till över 200000 
per år. Inte heller finns exakta uppgifter om i vilken utsträckning rådgiv
ningen avser juridiska frågor. Nämnas kan dock att en mindre undersök
ning av rådgivningsverksamheten i sju kommuner under 1975 visade att 
hiilften av kontakterna avsåg juridiska spörsmål. Senare uppgifter från en
skilda kommuner hekriiftar att andelen är ungefär så stor. Den regionala 
rådgivningen omfattar i något mindre utsträckning juridiska frågor. Ande
len juridisk rädgivning kan för den kommunal<1 och regionala konsument
rådgivningen tillsammans uppskattas till minst 1/3 av den totala rt1dgiv
ningcn. dvs. minst 70000 fail per år. 

Enligt konsumentverkets mening iir det angeliiget att samhiillet vid sidan 
av den verksamhet. som bedrivs av de konsumentpolitiska organen here
der knnsumcnterna tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning inom ramen 
för rättshjälpssystemet. Den konsumentpolitiska rådgivningen kan av na
turliga skäl inte avse mer invecklade juridiska frägor. 

Som inledningsvis anförts anser konsumentverket inte att det nuvarande 
rådgivningsinstitutet inom ramen för rättshjälpssystemet fyller den funk
tion som det borde ha. De förändringar som utredningen föreslagit synes 
inte innebära någon väsentlig förhättring härvidlag. 

Som tidigare konstaterats beror allmänhetens obenägenhet att anlita ad
vokat för rådgivning bl. a. på att denna rådgivning är svårtillgänglig. Kon
sumentverkets erfarenheter visar att allmänheten har stort behov av att 
snabbt, enkelt och utan kostnad få rådgivning i juridiska angelägenheter. 
Detta behov tillgodoses ofta bäst genom rådgivning per telefon. Det lir diir
för angeHiget att möjlighet skapas för advokater att lämna rådgivning till 
allmänheten per telefon. Resurser bör enligt verkets mening avsättas som 
gör det möjligt för de allmänna advokatbyråerna att ett par timmar om da
gen lämna telefonrådgivning. Någon ersättning för telefonrådgivning kan 
redan av praktiska skäl knappast komma i fräga. 

För närvarande förekommer hänvisning från advokatbyrå.er till den 
kommunala och regionala konsumentverksamheten under åberopande av 
kostnadsaspekter och avsaknad av mera ingående kunskaper i konsument
juridiska frägor. Det finns anledning att i samband med utvidgning av ad
vokaternas rådgivningsverksamhet bereda dem möjlighet till vidareutbild
ning i konsumenträtt. 

Utredningen föreslär att rådgivningen skall kunna förlängas upp till en 
timme när normal rådgivning på en halv timme inte är tillräcklig. Detta iir i 
och för sig en förbättring från allmänhetens synpunkt. Med hänsyn till att 
avgiften för rådgivning ökar till 200 kronor för större delen av inkomstta
garna har dock en sådan förändring begränsat värde. 

Utredningens förslag innebär för flertalet inkomsttagare att de betalar 
vad rådgivningen i stort sett kostar. Samhället påtar sig helt eller delvis 
kostnaden för rådgivningen bara för inkomstgrupperna under 26000 kr. 
(vanlig rådgivning) respektive 36.000 kr. (förlängd rädgivning). För de 
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stora inkomstgruppernas del suhventioneras ri\.dgivnin!,!Cn int.: all-.. Detta 
finner konsumentverket otillfredsstiillande. En viktig anledning till att rad
givningsinstitutet f. n. utnyttjas i så liten utstriicknin!! kan si.ikas hiir. Om 
rådgivningsinstitutet skall fä. den hetydelse som varit avsedd och komma 
till hred anviindning måste avgiftssystemet för den rt1dgivning som l:imnas 
vid personligt hesök iindras. 

Enligt konsumentverkets mening hör radgivningsverbamhcten - som 
nu iir fallet på konsumentomradet - till stor del hekostas av samhiillet. 
Verket anser rimligt att ett avgiftssystem utformas så att flertalet inkomst
tagare kan fä rådgivning mol en låg enhetlig avgift. För att rådgivningsin
stitutct skall hli ett realistiskt alternativ för flertalet miinniskor biir avgiften 
inte sättas högre iin 50 kr. Liksom idag bör dock personer som saknar in
komst erhålla rådgivning utan kostnad. 

Sammanfattningsvis anser konsumentverket att rådgivningsinstitutet 
inom ramen för riittshjiilpssystemet måste starkt utvidgas för att fä den he
tydelse som varit avsedd och för att motsvara allmiinhetens hehov. Detta 
bör ske dels genom att det införs möjlighet till kostnadsfri telefonrådgiv
ning. dels genom att den rådgivning som sker vid personligt besök heliiggs 
med en låg enhetlig avgift, ej överstigande 50 kronor. 

3.21 Svenska kommunförbundet 

Enligt sina direktiv har utredningen haft att i första hand söka finna for
mer för en effektivisering av de olika rättshjiilpsformerna och förenkling av 
rättshjälpssystemet. Målet skulle enligt direktiven vara att samhällets 
rättshjiilp i större utstriickning lin nu skulle anpassas efter den rättssökan
de allmänhetens hehov. Direktiven ger emellertid ingen niirmare anvisning 
om hur det eftersträvade målet skall uppnås. Utredningen har också be
gränsat sig till en i det närmaste teknisk översyn av rättshjälpssystemct. 
Någon mera ingående genomgång och analys av vilket hehov av råd och 
hjälp i rättsliga frågor som den enskilde medhorgaren ställs inför inom oli
ka samhällssektorer har utredningen inte företagit. Utredningen hygger si
na slutsatser främst på e1farenhcter redovisade av företrädare för etabkra
de rättshjälpsorgan. Att en bredare undersökning och beskrivning av dessa 
hehov inte kommit till stånd ser styrelsen som en brist. Det torde nämligen 
i dagens samhälle finnas ett vida större hehov hos enskilda att fä råd och 
hjälp i rättsliga angelägenheter än vad utredningen redovisat. Siirskilt utta
lat torde detta behov vara på vissa områden, säsom inom offentlig myndig
hetsutövning. där rättshjälp i olika former är påkallad i syfte att stiirka den 
enskildes ställning i dennes mellanhavande med myndigheten. på familje
och äktenskapsrättens område i fråga om samlevnadsformer. äktenskaps
skillnad och annan separation, vårdnad och umgängesrätt med barn samt 
på konsumentområdet. i förhållande till enskilda affärsföretag. hyresvär
dar m. tl. Även på de olika vårdområdena finns ett behov av rådgivning i 
rättsliga frågor. Hos vissa grupper medhorgare kan behov av rättshjälp va
ra slirskilt påtagligt. såsom hos invandrare, som på grund av bristande kän
nedom om svenska lagar och hestämmelser kan ha svårare lin svenska 
medborgare att ·hävda sin rätt. 

Att det rlittshjälpsbehov som styrelsen bedömer faktiskt föreligga hos 
allmänheten inte når fram till riittshjälpsverksamheten kan antas samman
hänga med rättshjälpssystemets konstruktion. Riittshjälpssystemet präglas 
onekligen av mycken hyråkrati. det är inte särskilt lättillgängligt för all
mänheten och allmänheten har svårt att på förhand bedöma vilka kostna-

21 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr l){) 
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dcr det kan innebära att söka rättshjälp i olika former. Inte ens i fråga om 
rådgivning kan kostnaderna förutses. 

Det är enligt styrelsens mening ett viktigt rättsskyddsintresse att enskil
da får information om sina rättigheter och skyldigheter i olika sammanhang 
och att den enskilde ges en faktisk möjlighet att hävda sina rättsliga intres
sen. 

På flera samhällsområden har nämnda informationsbehov uppmärksam
mats. Det gäller bl. a. samhällets konsumentpolitik. 1975 uttalade sig riks
dagen för ett ökat kommunalt engagemang i de konsumentpolitiska frågor
na. Över hälften av kommunerna har numera sådan verksamhet. En bety
dande del av denna avser rådgivning till enskilda före eller efter köp. Den 
av kommunerna bedrivn;i rådgivnings- och upplysningsverksamheten är 
avgiftsfri. för den som anlitar tjänsterna. 

Vid de allmänna försäkringskassornas olika kontor ges kostnadsfri upp
lysning om allmän försäkring och dess tillämpning. om den enskildes rätt 
till rehabilitering m. m. 

Den kommunala socialvårdsorganisationen lämnar kostnadsfri informa
tion och rådgivning i sociala frågor, inte sällan når rådgivningen också in 
på samlevnadsfrågor och familjerättsliga frågor. Vanligen kan den enskilde 
också få hjälp med att anföra bewär över beslut av myndigheten. I flera 
kommuner medverkar jurister i rådgivningen i rättsliga frågor. Familjeråd
givningen ger råd i samlevnadsfrågor men fö1fogar ofta också över juridisk 
expertis som lämnar råd i rättsliga frågor inom familje- och äktenskapsrät
tens område. 

Gemensamma drag i här redovisade former av rådgivning - i vilken så
lunda ingår mer eller mindre rådgivning i rättsfrågor - är att informationen 
meddelas av experter var och en inom sitt specialområde. att rådgivningen 
är för den enskilde helt kostnadsfri och att rådgivningsverksamheten är fri 
från formalism och vanligen är lättillgänglig för den enskilde medborgaren. 

En allmän strävan i kommunerna är att så långt det befinnes möjligt geo
grafiskt samordna samhällets service åt allmänheten. På flera håll har en 
lokalmässig samordning kommit till stånd i form av särskilda servicecen
traler, där allmänheten kan nå socialarbetare. familjerådgivare. konsu
mentupplysare. försäkringskassepersonal m. fl. Härigenom avser man att 
nå ut till allmänheten och fånga upp det behov av information och rådgiv
ning i olika personliga, sociala, ekonomiska och rättsliga frågor. som den 
enskilde kan bära på. 

Det finns emellertid stora områden inom vilka en kommunal service av 
här angivet slag inte är möjlig. Exempel på detta är fastighetsrätten i vid 
omfattning. vatten och avloppsområdet samt renhållningsfrågor. Hithö
rande frågor är inte sällan mycket komplicerade och ktäver särskilt sak
kunniga rådgivare. Kommunen har också här ofta motstående intressen av 
kommersiell natur. 

Det förhållandet att den allmänna rättshjälpen inte är anpassad efter den 
rättssökande allmänhetens behov har sålunda medfört att inom ramen för 
kommunernas allmänna serviceverksamhet även rådgivning i rättsfrågor 
inom vissa specialområden tagits upp. En utveckling som kan leda till att 
det vid sidan av det statliga rättshjälpssystemet växer fram en kommunal 
juridisk rådgivning kan emellertid inte accepteras. Flera skäl talar emot en 
sådan utveckling. Bl. a. finns risk för intressekonflikter för den kommunalt 
anställde rådgivaren då den enskilde i en rättstvist har kommunen. visst 
kommunalt organ eller företag som motpart. Rättshjälp. inklusive rådgiv
ning åt allmänheten i rättsliga frågor är och bör enligt styrelsens mening 
förbli en angelägenhet för det statliga rättshjälpssystemet. 
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Samtidigt måste behovet av en vidgning av -rättshjälpen uppmiirksam
mas. Styrelsen återkommer till den frågan längre fram i yttrandet. 

Den må.Isättning för rättshjälpen som anges i utredningsdirektiven, näm
ligen att anpass<i samh~illets rättshjälp efter den rättssök:mde <1llmänhetens 
behov, kräver enligt styrelsens mening egentligen att också de jurister som 
iir verksamma inom det statliga rättshjälpssystemet kan lämna rådgivning 
på samma villkor som erbjuds den enskilde av kommuner och vissa statliga 
organ inom de specialområden som beskrivits ovan. Även rådgivningen i 
rättsfrågor borde sålunda ges utan kostnad för den enskilde. Det kan enligt 
styrelsens mening ses som ett rättvisekrav att information och rådgivning 
för den enskilde som anlitar av samhället förordnad expert är kostnadsfri 
oberoende av frågans karaktär och oberoende av vilken huvudman som 
står för rådgivningsverksamheten. 

Utredningens förslag går emellertid ut på en höjning av rättshjälpsavgif
ten för den enskilde från för närvarande 80 kronor till 100 kronor, samtidigt 
som rådgivningstiden förlängs från 20 till 30 minuter. Avgiften kan nedsät
tas eller efterges. 

Inte heller enligt de föreslagna avgiftsreglerna torde den enskilde själv 
på förhand kunna bedöma vilken avgift som kommer att uttas vid rådgiv
ning. 

Möjligheten till nedsättning av avgiften utnyttjas redan nu enligt utred
ningen i ca 60 % av ärendena. I de allra flesta fall efterges avgiften helt. 
Samtidigt påpekar utredningen (s. 91) att frågan om huruvida rådgivnings
möjligheterna är tillräckligt kända bland den stora allmänheten och särskilt 
bland dem som har det sämst ställt förtjänar uppmärksamhet. 

Finansieringen av rådgivningsverksamheten genom avgifter kan i framti
den komma att spela en procentuellt sett ännu mindre roll än i dagsläget. 
Frågan är om avgifterna då kommer att få sådan betydelse för verksamhe
tens finansiering att det därför finns anledning att fortsättningsvis laborera 
med avgiftsuttag av enskilda. Avgiftsuttaget för ju onekligen genom pröv
ning och redovisningsförfarande med sig mer omfattande administration 
för såväl rättshjälpsjuristen som för domstolsverket än ett system med full 
kostnadstäckning från statens sida. 

Utredningens förslag vad avser rådgivningsverksamhetens begränsning 
till angivna ärendegrupper biträder styrelsen. 

3.22 Sveriges advokatsamfund 

Mot den av utredningen föreslagna ordningen för rådgivning och för
längd rådgivning samt systemet för avgifter härför har samfundet ingen er
inran. Tvärtom delar samfundet utredningens syn på möjligheten att häri
genom såväl effektivisera rådgivningsinstitutet som avlasta rättshjälpssy
stemet i övrigt frän åtskilliga enklare ärenden. 

3.23 Sveriges domareförbund 

Domareförbundet vill innan förbundet går närmare in på frågan om dom
stolarnas funktioner i sammanhanget uttala sin anslutning till förslaget om 
utsträckning av tiden för rådgivning och om förlängd rådgivning. Det torde 
vara helt uppenbart att den rådgivning, begränsad till 20 minuter, som nu 
gäller är helt otillräcklig. 
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.3.24 Föreningen jurister vid Sveri~es allmänna advokatbyråer 

Av tillgiinglig statistik framgår, att de allmänna advokatbyråerna lämnar 
radgivning enligt r~illshjälpslagen i mycket stor utstrlickning, vilket visar. 
att ett stort behov av sådan rådgivning för en överkomlig summa förelig
ger. 

Att det nuvarande rådgivningsinstitutet medfört stora inkomstförluster 
för de allmänna advokatbyråerna, har även klart framgått av olika utred
ningm-. Den genomsnittliga tiden för rådgivning överstiger vida ersätt
ningsnivan för rådgivningsavgiften. Emellertid fyller enligt föreningens be
stämda uppfattning institutet en mycket stor uppgift, som inte kan mätas i 
pengar. Genom radgivningen hindras i många fall tvistigheter och andra 
framtida problem, som kan föra med sig oanade följder i form av proces
ser. Föreningen vill därför starkt framhålla. att rådgivningsinstitutct hittills 
fyllt en viktig funktion och även för framtiden måste förbli attraktivt för att 
kunna behålla denna funktion och ge resultat. 

De spörsmål som behandlas under en rådgivning är mycket varierande 
liksom svårighetsgraden av den juridiska bedömningen. Erfarenheten vi
sar dock att det är sällsynt, att en rådgivning tar mindre tid iin 15-20 minu
ter. 1 de fall en rådgivning klaras av på kortare tid tar juristen nog oftast in
te ut någon avgift, enär klienten vlint sig till fel forum. 

Mänga rådgivningar är komplicerade och däifor bör - som föreningen 
tidigare förordat - ett institut med dubbel rådgivningstid övervägas. Att 
behov diirav föreligger, framgår klart av den tid som nu genomsnittligen åt
går för rådgivning. 

Föreningen kan därför i princip väl tänka sig ett system med enkel resp. 
förlängd rådgivning, även om ett sådant kan medföra vissa praktiska pro
blem for den handläggande juristen. 

Den av utredningen föreslagm1 avgiften kan dock inte accepteras. Som 
tidigare nämnts kan fördelarna med institutet inte redovisas i pengar. 
Emellertid föreligger stor fara för att en alltför hög avgift medför bortfall av 
klienter och detta gäller främst klienter med svag ekonomi. En avgift på 
över 100 resp. 200 kronor torde tyvärr medföra att klienterna i stor ut
stdickning kan komma att avstå frän att söka råd, då dylika belopp - oav
sett vilka kostnader som i framtiden kan uppkomma för klienten p. g. a. av
ståendet - är alltför påfrestande för ekonomin. 

Det kan anmärkas att klienten inte s~illan jämför avgiften för rådgivning 
med avgiften för fakar- resp. tandläkarbesök. 

Redan nuvarande avgift uppfattas enligt många byråers erfarenhet av 
klienterna som alltför hög. 

Det är svårt att avväga fördelarna av ett attraktivt rådgivningsinstitut 
och nackdelarna av ett olönsamt, men föreningen vill i första hand - med 
hiinsyn till institutets preventiva verkan - förorda att ett system med ge
nerella subventioner övervägs. Om sådana inte anses kunna införas, bör 
reglerna för eftergift resp nedsättning av rådgivningsavgift göras mer libe
rala mot klienterna. Av utredningen föreslagen höjning av gränserna för 
förmögenhetsinnehav är riktig. 

För de allmiinna advokatbyråerna är det från lönsamhetssynpunkt vä
sentligt att reglerna för rådgivning ändras så snart det någonsin är möjligt. 
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3.25 Lantbrukarnas riksförbund 

Mot vad förslaget innehåller i * 5 har förhundet ingen erinran. De för 
rådgivning respektive förlängd rådgivning föreslagna tiderna synes följakt
ligen vara Uimpligt avpassade. 

Ej heller synes något vara att e1inra mot att rådgivning och förliingd råd
givning ej fär lämnas för upprättande av självdeklaration (§ 6 första me
ningen). 

I fråga om massärenden innehåller förslaget till rättshjälpsförordning 
bl. a. att rådgivning eller förlängd rådgivning ej får liimnas i inskrivnings
ärende enligt jordabalken ( § 3). Förbundets erfarenheter av dylika inskriv
ningsärenden pekar på att många av dessa ärenden kan vara mer eller 
mindre komplicerade och att inskrivningsmyndigheterna på grund av ar
betsbelastning inte förmår att lämna de sökande den hjälp som i vissa avse
enden e1fordras. rörbundet ifrågasätter därför om ej en viss uppmjukning 
kan vara nödvändig, förslagsvis så att rådgivning och förlängd rådgivning 
bör medges i ärenden som i svärighetsgrad avviker frän normalfallen. 

Den avgift som föreslagits för de två rådgivningsfallen synes vara accep
tabel. Detsamma giiller möjligheten att avgiften får nedsättas eller efterges 
(§ 7). 

I detta sammanhang erinras om vad förbundet inledningsvis anfört. Det 
hör alltså efter dispens föreligga möjligheter för annan än advokat att utöva 
de befogenheter som föreslagits i §§ 5 och 7. 

4 Tillämpningsområdet 

4.1 Massärenden 

4.1.1 Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolen är positiv till utredningens förslag att allmän rätts
hjälp skall kunna heviljas i massärenden av komplicerad beskaffenhet. 
Den nuvarande ordningen härvidlag synes alltför onyanserad. Av kost
nadsskäl synes dock liberaliseringen böra ske med varsamhet. Förslaget 
att rättshjälpsnämnd skall pröva framställning om rättshjälp i detta slags 
angelägenheter tillstyrks därför. 

4.1.2 Göta hovrätt 

Hovrätten har inte något att e1inra mot utredningens förslag i denna del. 

4. 1.3 Kammarrätten i Göteborg 

Enligt gällande ordning behandlas ansökningar som avser upprättande 
av självdeklaration och upprättande av fastighetsdeklaration olika. Det rä
der också en skillnad mellan möjligheterna att få rättshjälp i fastighetstaxe
ringsmål, som räknas till massärenden. och möjligheterna att få rättshjälp i 
andra taxeringsmål. Utredningen föreslår visserligen den förändringen att 
allmän rättshjälp skall kunna beviljas i mer komplicerade massärenden. 
Även med denna ändring kommer det att finnas en skillnad i behandlingen 
av de båda ärendetyperna. Enligt kammarrättens erfarenhet är denna skill
nad inte sakligt motiverad. Samma regler bör därför gälla för möjligheterna 
att få rättshjälp för att upprätta självdeklaration och för att upprätta fastig
hetsdeklaration. Av samma skäl bör alla taxeringsmål behandlas lika. 
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4.1.4 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Med hänsyn till direktiven för utredningen anser sig rättshjälpsnämnden 
böra tillstyrka förshiget att i princip s. k. massärenden skall falla inom 
rättshjälpsområdet. Nämnden anser sig dock inte kunna tillstyrka att för
rättande av bouppteckning skall falla inom tillämpningsområdet. Även om 
ett förenklat bouppteckningsförfarande numera införts i vissa fall kan dock 
ett betydande antal ansökningar om allmän rättshjälp förväntas. Med hän
syn till att rättshjälp skall kunna beviljas endast "om ärendet avsevärt av
viker från vad som kan anses normalt för ärendetypen eller om eljest sär
skilda skäl föreligger" finns också risk för att i och för sig välbeställda 
dödsbon kan komma att gynnas. Enligt specialmotiveringen skall ju rätts
hjälpsfrågan bedömas med utgångspunkt från bouppRii>aren.1· ekonomiska 
förhållanden. Detta kan leda till stötande konsekvenser. Nämnden vill i 
sammanhanget påpeka att förrättande av bouppteckning närmast är ett led 
i boutredningen som ju åvilar dödsbodelägarna samfällt och som normalt 
in-te - även om boet är omfattande - berättigar till rättshjälp. Om någon 
särskilt svår och krånglig delfråga föreligger har den enskilde dödsbodel
ägaren däremot möjlighet att få allmän rättshjälp i just den delen. 

Rättshjälpsnämnden föreslår därt'ör att även förrättande av bouppteck
ning i likhet med upprättande av självdeklaration utesluts från rättshjälps
området. 

4.1.5 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

Rättshjälpsnämnden har ingen erinran mot utredningens förslag. 

4. J .6 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

Nämnden har ingen erinran mot förslaget. 

4.I.7 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Enligt nämndens bedömning torde utredningens förslag om att allmän 
rättshjälp skall kunna beviljas i massärenden av mera komplicerad beskaf
fenhet medföra en inte obetydlig ökning av samhällets kostnader för rätts
hjälp. Nämnden ser förslaget som en önskvärd förbättring av rättshjälps
systemet och tillstyrker detta trots befarade kostnadsökningar. Bestäm
melserna bör dock inte som föreslagits ingå i rättshjälpsförordningen utan 
inarbetas i rättshjälpslagen. 

4.1.8 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 
Beträffande massärenden gäller för närvarande att rättshjälp inte kan be

viljas. Utredningens förslag att möjliggöra beviljandet av rättshjälp i ären
den av ovanlig svårhetsgrad kan godtas. I brist på närmare riktlinjer över
läts ät praxis att på lämpligt sätt begränsa området för rättshjälp. vilket un
der en övergångstid kommer att medföra osäkerhet och svårigheter. 

4.1.9 Rättshjälpsnämnden i Umeå 
Rättshjälpsnämnden anser också, om än med tveksamhet, att det på vis

sa av utredningen anförda skäl är motiverat att införa möjligheten att få 
rkittshjälp i massiirenden. Nämnden anmärker dock att några av dessa 
ärenden väl icke såsom utredningen påstår berör personer i små omstän
digheter även om deras rättshjälpsavgift blir låg. Att som utredningen an
märkt spärr mot missbruk ligger i att avgift skall utgå är enligt nämndens 
mening icke någon vägande invändning, eftersom avgiften i omkring 80% 
av ärendena fastställes till högst grundavgiften. 
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4.1. J 0 Domstolsverket 

Som utredningen konstaterat liimnar olika myndigheter gratis omfattan
de service i massärenden. Mot avgifter bistår banker, hegravningsför
eningar och kommunala förtroendemän med hjiilp. När det gäller inskriv
ningslirenden lämnar inskrivningsmyndighet hjälp även i mera komplicera
pe ärenden. som exempelvis relaxationer. Då komplikationer uppstår i bo
uppteckningsärenden torde detta regelmässigt bero på att dödsboet har 
omfattande tillgångar. Enligt domstolsverkets uppfattning kan det med 
hiinsyn till det anförda ifrågasättas om det finns hehov av att kunna bevilja 
rättshjälp ens om ärendet i svårighetsgrad avsevärt avviker från vad som 
kan anses vara normalt för i.lrendetypen. En utvidgning på sätt utredningen 
föreslagit av möjligheten att erhålla rättshjälp i massärenden kan dessutom 
medföra stora tillämpningssvårigheter. 

Enligt domstolsverkets uppfattning finns det emellertid en typ av in
skrivningsärenden enligt jordabalken som knappast kan betecknas som 
massäremlen, nämligen ärenden angående lagfartssammanträde. Här bör 
rättshjälp kunna beviljas om lirendet är svårare än normalt. I övriga fall av
styrker domstolsverket utredningens förslag i denna del. 

Advokaten Sven-Inge Söderberg är skiljaktig och anför att rättshjälp bör 
kunna beviljas i massärenden av mer komplicerad beskaffenhet enligt ut
redningens förslag. 

4. J. J 1 Försvarets civilförvaltning 

När det gäller massärenden skall enligt författningsförslaget - även om 
ärendet är anhängiggjort vid myndighet - endast rättshjälpsnämnd få be
vilja allmän rättshjälp. Enligt civilförvaltningens uppfattning bör utöver 
rättshjälpsnämnd i föregående stycke nämnda myndigheter tilläggas upp
giften att pröva rättshjälpsfrågor i dessa ärenden. Frågan huruvida ett 
ärende i svårighetsgrad avsevärt avviker från vad som kan anses normalt 
för ärendetypen hör enligt civilförvaltningens mening bäst kunna bedömas 
av den myndighet som handlägger ärendet. Enligt civilförvaltningens be
dömning skulle det därför innebära en förenkling och besparing om dom
stolarna m. tl. fick bli rättshjälpsbeviljande myndighet i de ärenden som 
här avses. 

Vad som tidigare nämnts om massärenden i allmänna domstolar m. fl. 
gäller i och för sig även övriga statliga myndigheter. Med hänsyn till den 
ringa erfarenhet flertalet av dessa övriga myndigheter torde ha av rätts
hjiilpsfrågor, synes det emellertid mer rationellt att lägga även rättshjälps
prövningen i dessa myndigheters massärenden på rättshjälpsnämnderna. 

4. l.12 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen tillstyrker förslaget att allmän rättshjälp skall kunna utgå 
i vissa massärenden när de är av komplicerad art eller eljest särskilda skäl 
föreligger. 

4.1.13 Riksrevisionsverket 

Departementschefen framhöll i tilläggsdirektiven det angelägna i att ut
redningen noga beaktade de starkt stegrade kostnaderna för samhällets 
rättshjälp. En prioritering mellan olika rättsskyddsändamål kunde av detta 
skäl visa sig nödvändig. RRV får i anslutning härtill anföra följande. 
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- Allmiin rlillshjlilp i masslirenden 
Utredningen framhåller all hetriiffande samtliga typer avs. k. massären

dcn - dvs. frlimst houppteckningar. inskrivnings~irenden. fastighetsdekla
rationer samt mål och lirenden angäcndt: fastighetstaxering - finns myn
digheter och organisationer som tillhandahåller hjälp vad avser enklare 
iirt:nden. Av detta skiil anser utredningen att ri\.dgivning inte bör införas. 
Diircmot hör enligt utredningens förslag möjligheter till allmän rättshjälp 
tinnas. om lirendet i svårighetsgrad avsevlirt avviker från vad som kan an
ses normalt för iircndetypen. 

RR V finner att i::n reform i enlighet med utredningen.~ förslag kan kom
ma att förorsaka riittshjälpsnämnderna betydande arbete. eftersom varje 
ansökan som en konsekvens av den föreslagna konstruktionen kommer att 
krliva en ingående utredning. RRV anser diirför att den föreslagna utvidg
ningen av tillämpningsområdet för rlittshj1ilp i massärenden bör ges låg 
prioritet. 

4.1.14 Länsstyrelsen i Malmöhus län 

Enligt förslaget kan man inte erhålla rådgivning nlir det gäller uppriittan
de av självdeklaration och fastighetsdcklaration. Allmän rättshjälp kan in
te heller erhållas för upprättande av självdeklaration. Däremot kan allmän 
riittshjälp erhållas för upprättande av fastighetsdeklaration. om iirendet av
sev1irt avviker frän vad som kan anses normalt för ärendetypen eller om el
jest s1irskilda skäl föreligger. 

De riittssökandes behov av hjälp torde i och för sig vara större niir det 
giiller upprättande av en komplicerad självdeklaration iin niir det gäller 
uppriittande av en komplicerad fastighetsdeklaration. Av praktiskt admi
nistrativa och ekonomiska skäl har en viss begränsning av de rättsliga 
angelägenheter i vilka rättshjälp kan erhållas varit nödvändig. Av denna 
anledning har enligt förslaget upprättandet av sjtilvdeklaration uteslutits 
frän tilliimpningsområdet. Det kan ifrågasättas om ej även upprättandet av 
fostighetsdeklaration av samma skäl borde ha uteslutits. 

4.1.15 Allmänna advokatbyråkommitten (Ju 1977: Il) 

Förslagen att allmän rättshjälp skall ges i vissa komplicerade massären
den och åt näringsidkare, vilken med hänsyn till verksamheten lir jämför
bar med fysisk person som inte är näringsidkare. innebär en välkommen 
vidgning av de allmänna byråernas verksamhetsområde. 

4.1.16 Sveriges advokatsamfund 

När det gäller massiirenden ( 11) vill samfundet i anslutning till vad ut
redningen uttalat främst på sid. 135 i bctiinkandet framhålla vikten av att 
dessa ärenden varken genom direkt lagreglering eller genom en restriktiv 
lagtillämpning försummas i rättsskyddshänseende i sådana fall där de väl 
lir sa komplicerade att de kan likställas med andra ärendetyper vari riitts
hjiilp regelmässigt beviljas. Enligt den erfarenhet som är företrädd inom 
samfundet kan massiirendena inte sällan kräva en juridiskt kvalificerad be
dömning och arbetsinsats som ingalunda tillhandahålls eller kan tillhanda
hållas inom ramen för den service som myndigheter. banker. begravnings
hyråer m. fl. Himnar. 

4.1.17 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Enligt föreningens mening finns skäl för att rådgivningsinstitutet öppnas 
för massärenden utom deklarations- och registreringsärenden. Detta gäller 
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i trots av den hj~ilp klienten kan fa från vedcrbiirandc myndighet. Som tidi
gare påpekats är denna hjälp huvudsakligen formell. 

Föreningen vill varmt tillstyrka. att möjlighet till allmtiri rättshjtilp i mer 
komplicerade massärenden öppnas och päpekar att själva avgitien av
skriicker klienterna frän "okynnesrädfrågningar" i enklare ärenden. 

4.2 Näringsidkare 

4.2. l Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolen delar den av riksdagen vid flera tillfällen framförda 
uppfattningen att en generösare insttillning till vissa näringsidkare är önsk
värd. Vad beträffar domstolens eget verksamhetsområde kan nämnas att 
det är utomordentligt vanligt förekommande att en av parterna är närings
idkare. Fastighetsägare som hyr ut lägenhet i flerfamiljshus är sålunda en
ligt förarbetena till RH L (prop. 1972: 4 s. 314) att betrakta som näringsid
kare. Och i de s. k. lokalmålen. vilka dock endast i begriinsad utstriickning 
kan komma under bostadsdomstolens prövning. iir hyresgiisten regelmiis
sigt rörelseidkare. Det är domstolens uppfattning att det bland nu berörda 
parter finns ett inte obetydligt antal som av ekonomi~ka skiil drar sig för att 
anlita bitriide, ehuru detta kunnat gagna deras sak. 

Utredningens förslag till omformning av kriterierna för rättshjälp åt nä
ringsidkare i förening med de anslutande motivuttalandena synes ägnat att 
öppna större möjligheter iin hittills att bevilja näringsidkare allmän rätts
hjälp. Det skulle självfallet ha varit önskvärt om de niirmare förutsättning
arna för beviljande av rättshjälp angivits mindre vagt iin som skett i betän
kandet. Domstolen är emellertid medveten om de svårigheter som här upp
ställer sig och godtar utredningens allmänt hållna formulering. Det är dock 
nödvändigt att prövningen av ansökan i dessa fall hälls samman hos rätts
hjiilpsnämnderna så alt tillämpningen blir enhetlig. Att kostnadsökningar 
för det allmänna uppkommer torde ändå vara ofrånkomligt. 

4.2.2 Göta hovrätt 

Hovriitten har inte något att erinra mot utredningens förslag i denna del 
men finner det önskvärt att de förutsättningar, som skall föreligga för att 
en generösare tillämpning i vissa fall skall kunna ske. om möjligt anges mer 
explicit. 

4.2.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

Hovrätten delar den uppfattning som kommit till uttryck i förarbetena 
till rättshjälpslagen (prop. 1972: 4 s. 89) att sociala skäl i undantagsfall kan 
tala för att bevilja näringsidkare rättshjälp liksom att näringsidkarens eko
nomiska förhållanden kan vara sådana att det framstår som stötande att 
vägra rättshjälp. Utredningen anser att reglerna om allmän rättshjälp ät nä
ringsidkare nu bör ändras så att allmän rättshjälp får beviljas näringsidkare 
som med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning måste 
anses jämstiilld med fysisk person som inte är näringsidkare. Vad som av
ses med verksamhetens art har utredningen icke klargjort i betänkandet. 
Svårigheten att i lagtexten ange vilka kriterier som bör uppställas för att 
allmän rättshjälp till näringsidkare skall fä utgå är uppenbar. Enligt hovrät
tens mening är det tveksamt om den åsyftade utvidgade möjligheten för nä
ringsidkare att fä rättshjälp framgår av den föreslagna bestämmelsens ly
delse. En hänvisning i lagtexten till "omständigheterna i övrigt" är ju föga 
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upplysande. Hovriitten förordar att i hestiimmelsen göres enbart den hc
griinsningen. att riittshjiilp åt niiringsidkare i angelägenhet som uppkommit 
i hans niiringsverksamhet får lämnas bara om särskild.i skäl föreligger. Vad 
man varit orolig för har viil varit att niiringsidkare skulle få tillgång till all
mlin r~ittshj;i\p för indrivning av fordringar som uppkommit i rörelsen. Det 
kan vara anledning all i lagen uttryckligen undantaga sådana angelägenhe
ter. 

4.2.4 Kristianstads tingsrätt 

Tingsriitten delar utredningens uppfattning att det finns skäl att åstad
komma en generösare tillämpning av möjligheterna för näringsidkare att fä 
riittshjälp (s. 148). Det kan emellertid ifrågasättas. om inte den föreslagna 
lagtexten kommer att tolkas lika restriktivt som den nuvarande. Tingsrät
ten är av den uppfattningen att man skulle råda bot för sådana farhågor ge
nom att ur 12 § 2 st. 3 lagförslaget taga bort orden ·"bara'· och "särskilda". 
Om skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till angivna omständigheter, 
skulle alltså rtittshjiilp kunna beviljas för näringsidkare. 

4.2.5 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö 

Enligt nu giillande lag (8 § 3. l får rättshjälp inte lämnas näringsidkare i 
angelägenhet som har samband med hans näringsverksamhet. om inte sär
skilda skäl föreligger för rättshjälp med h~insyn till hans ekonomiska för
hhllanden eller sakens beskaffenhet. Utredningen anför att det finns skäl 
att åstadkomma en generösare tillämpning av möjligheterna för näringsid
kare att få rättshjälp. Detta kan ske, säger utredningen (sid. 148), genom 
att reglerna ändras så att allmän rättshjälp får beviljas näringsidkare som 
med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning måste anses 
jämställd med fysisk person som inte är näringsidkare. I lagförslaget ( 12 § 
3.) uttrycks detta så. att allmän rättshjälp får lämnas näringsidkare, bara 
om siirskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens 
art och begränsade omfattning. hans ekonomiska och personliga förhållan
den eller omständigheterna i övrigt. 

Den nuvarande lagregeln synes ha lett till att rättshjälp beviljats närings
idkare endast i mycket begränsad omfattning. Enligt Arrfelts kommentar 
till rättshjälpslagen (2 uppi. sid. 52) anses allmän rättshjälp kunna lämnas 
bara den näringsidkare som har en ställning som är jämförbar med en lön
tagares i lägre inkomstläge. Denna ståndpunkt har enligt Arrfelt lett till att 
allmän rättshjiilp vägrats även den som i och för sig bara skulle betala 
grundavgiftcn i kostnadsbidrag. när rörelsen varit av sådan omfattning att 
han av den anledningen inte kunnat jämställas med en löntagare i lägre in
komstläge. Utredningen uppger (sid. 146) att när det gäller årsomsättning
ens storlek har enligt uppgift från besvärsnämndens kansli gränsen i praxis 
satts vid 100000 kr. 

I hyresnämnderna förekommer ett mycket stort antal ärenden där en
skilda näringsidkare uppträder som parter. En vanlig typ av ärenden är 
medling enligt 57 § hyreslagen i anledning av uppsägning av lokal. Under 
första halvåret 1977 inkom till hyresnämnden i Malmö 97 sådana ärenden. 
Dessa ärenden är av stor betydelse för lokalhyresgäster. Mycket ofta är 
det fråga om näringsidkaren alls skall kunna fortsätta sin verksamhet. Det 
är alltså rörelsens existens som står på spel. Näringsidkarna, som ofta är 
hantverkare eller innehavare av små butiker, är tydligen i hög grad beroen
de av kunnigt biträde. Rättshjälp förekommer emellertid ytterst sällan i 
dessa ärenden. Om näringsidkaren uppträder utan biträde, brister det lätt i 
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jämsUilldheten mellan parterna. i synnerhet som hyresvärden ofta är en 
kommun eller en fostighetsiigare med erfarenhet av faslighetsjuridik och 
ekonomisk möjlighet att låta sig företrädas av kunnigt biträde. Det undan
drar sig hyresnämndens bedömning huruvida näringsidkaren, när han inte 
har biträde. sökt rättshjälp och fått avslag eller inte funnit det lönt att söka 
rättshjälp alls. En gissning är att det bland näringsidkare finns den uppfatt
ningen att rättshjälp överhuvudtaget inte kan beviljas dem. Som exempel 
på näringsidkare som nyligen uppträtt i hyresnämnden och som redan med 
nuvarande lagregel bort kunna erhålla rättshjälp kan nämnas följande: gra
vör som innehade en liten gravyrverkstad, innehavarinna av en tobaksaf
fär med liten omsättning. frisör med obetydlig verksamhet, innehavarinna 
av symaskinsaffär som sålde ett 70-tal symaskiner om året och dessutom i 
någon omfattning bedrev reparation av symaskiner. 

Hyresnämnden finner det alltså väl motiverat att reglerna ändras så att 
näringsidkare i större omfattning än nu kan få rättshjälp. Nämnden finner 
det tveksamt om utredningen i detta hänseende gått tillräckligt långt. En
ligt både den nuvarande och den föreslagna lagtexten krävs särskilda skäl 
för rättshjälp. I den gällande lagtexten (8 § 3.) åberopas sökandens ''eko
nomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet". Enligt den föreslagna 
lagtexten får rättshjälp beviljas, "bara om särskilda skäl föreligger för 
rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, 
sökandens ekonomiska och personliga förhållanden eller omständigheter
na i övrigt". Enligt hyresnämndens mening kan den föreslagna lagtexten 
mycket väl komm<1 att tolkas lika restriktivt som den nuvarande. Utred
ningens intentioner skulle bättre komma fram om orden "bara" och "sär
skilda" togs bort. Rättshjälp skulle alltså kunna beviljas näringsidkare, om 
sklH föreligger för rättshjälp med hänsyn till de angivna kriterierna. 

Lantbrukare är också näringsidkare i lagens mening. och vad som sagts 
om behovet av rättshjälp för näringsidkare i allmänhet är också tillämpligt 
på dessa. I synnerhet gäller detta de för jordägare och arrendator viktiga 
ärendena om förlängning av arrendeavtal. 

Utredningen diskuterar på sid. 146 och 147 hur en gräns skall kunna dras 
mellan de näringsidkare som bör och de som icke bör kunna erhålla rätts
hjälp. Hyresnämnden delar utredningens slutsats att varken antalet an
ställda eller omsättningens storlek kan tjäna som säkert kriterium på behov 
av rättshjälp. Vad gäller t. ex. detaljhandeln varierar lönsamheten mycket 
mellan olika branscher, varför bruttoomsättningen inte anger branschens 
lönsamhet. En bättre uppfattning om ett företags ekonomiska styrka får 
man genom att undersöka ägareuttag och rörelseöverskott. Eftersom re
sultatet kan variera olika år, torde mest rättvisande vara att göra ett ge
nomsnitt av de tre sista årens sammanlagda ägareuttag och rörelseöver
skott. Om det vid en sådan undersökning visar sig att näringsidkarens eko
nomiska situation är jämförbar med en löntagares. bör rättshjälp beviljas. 

4.2.6 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rättshjälpsnämnden delar utredningens uppfattning att det inte bör 
komma ifråga att ge näringsidkare som är fysisk person rätt till allmän 
rättshjälp utan begränsning. Nämnden - som inser de svårigheter utred
ningen haft i berört avseende - anser att förslaget är godtagbart även om 
en mera konkret utformning varit önskvärd exempelvis i form av anknyt
ning till verksamhetens årsomsättning och/eller antalet anställda. Man 
måste dock ha förståelse för tveksamheten härvidlag. Nämnden finner 
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emellertid att den föreslagna lydelsen är ägnad att vidga möjligheten att be
vilja näringsidkare allmän rättshjälp. 

Utredningen föreslår att nuvarande lydelse som talar om "angeliigenhet 
som har samband med hans näringsverksamhet" ändras till "a11geliige11-
het .1·0111 uppkommit i hans näringsverksamhet". Rättshjälpsn~imnden upp
fattar ändringen så att nttgon begränsning inte skall föreligga beträffande 
rätt att erhålla allmän rättshjälp i angelägenhet. som avser tilfamnad nä
ringsverksamhet. 

4.2. 7 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

Utredningens förslag innebär en viss ut vidgning av möjlighet att fä all
män rättshjälp. Allmän rättshjälp skulle för många näringsidkare ha karak
tären av en rimlig social förmån. Denna rättshjälpens karaktär medför 
emellertid att utvidgning måste ske med en viss försiktighet. Om näringsid
kares möjligheter att erhålla allmän rättshjälp utvidgas kommer otvivelak
tigt fördyringar att bli följden. 

Utredningen vill ändra lagtextens ordalydelse till ··uppkommit i hans nä
ringsverksamhet". Rättshjälpsnämnden vill påpeka att "uppkommit i hans 
näringsverksamhet" är ett snävare uttryck än "i samband med hans nä
ringsverksamhet''. Användes uttrycket "uppkommit i" kommer detta att 
medföra att näringsidkares rätt att få allmän rättshjälp utvidgas. 

4.2.8 Rättshjälpsnämnden i Malmö 
I utredningens förslag upprätthålles kravet på att näringsidkare skall er

hälla allmän rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger härför. Rätts
hjälpsnämnden anser en sådan begränsning erforderlig. Till skillnad från 
nu gällande rätt har i den nya bestämmelsen intagits en närmare bestäm
ning av vilka olika omständigheter man skall ta hänsyn till för att särskilda 
skäl skall anses föreligga. Bestämmelsens utformning torde innebära vidga
de möjligheter för näringsidkare till allmän rättshjälp. Nämnden har ingen 
erinran hiiremot. 

4.2. 9 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Niimnden delar utredningens uppfattning att näringsidkare bör kunna er
hålla allmän rättshjälp i större omfattning än för närvarande i angelägenhet 
som uppkommit i hans näringsverksamhet. 

Enligt nuvarande praxis har storleken av omsättningen i rörelse kommit 
att tillmätas avgörande betydelse för näringsidkares möjlighet att erhålla 
allmän rättshjälp. Med hänsyn till att förhållandena varierar mycket mellan 
olika branscher ifrågasätter nämnden lämpligheten härav. Nämnden ställer 
sig också tveksam till om den föreslagna utformningen av lagtexten (12 § 2 
st. 3 p.) medger någon nämnvärd utvidgning av praxis. 

4.2.10 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 

Önskemål om utvidgad möjlighet att ge rättshjälp åt näringsidkare har 
framförts från flera håll. Den av utredningen föreslagna utvidgningen är 
emellertid så vagt angiven. att det helt har lagts på rättshjälpsmyndigheter
na att dra upp de nya gränserna. Det hade varit önskvärt med en mera klar
görande avgränsning. Med föreslagen konstruktion kommer det att ta tid 
innan tillräckligt säkra gränser kan ges för de fall där näringsidkare skall 
erhålla allmän rättshjälp. 
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4.2.11 Domstolsvcrkct 

Som 11trcdningen påpekat har det inom hesvtirsnämnden för rättshjiilpen 
och i riittshjiilpsniimnderna utbildats en restriktiv praxis i fråga om rätt för 
niiringsidkare till allmiin rättshjälp. Domstolsverket delar utredningens 
uppfattning att det finns skiil som talar för att man hör åstadkomma en ge
nerösare tilliimpning av möjligheterna för niiringsidkare att få ailmän rätts
hjälp. Det vill också synas som om departementschefen i propositionen till 
rättshjälpslagen ansåg att näringsidkare skulle kunna fä riittshjiilp i något 
större omfattning än vad praxis tillfitit. 

Tillämpningen av giillandc bestämmelser har inneburit betydande svå
righeter de/.1· i fråga om vem som skall anses vara näringsidkare, dels i frå-· 
ga om angcliigenhet kan anses ha samband med näringsverksamhet <kis 
oc/.: i fråga om särskilda skäl skall anses föreligga. Det torde emellertid som 
utredningen konstaterat vara omöjligt att konstruera en regel som enkelt 
anger under vilka omständigheter en näringsidkare skall erhålla riittshjälp. 
En sådan bestämmelse mäste. för att inte bli stelbent och föranleda stötan
de konsekvenser. vara försedd med betydande undantag. Därför bör det 
också fortsiittningsvis ske en sammanviigning av samtliga omständigheter 
som kan anses vhra av betydelse i samma.nhanget såsom omsättningens 
storlek. antalet anställda, verksamhetens art och omfattning samt närings
idkarens ekonomiska och personliga förhållanden. 

Utredningen synes genom att formulera om ifrågavarande bestämmelse 
ha velat markera sin inställning att en generösare tillämpning av möjlighe
terna Tör näringsidkare att få rättshjälp bör åstadkommas. Som tidigare 
framkommit anser domstolsverket att lagregeln bör' ges en utformning. 
som inte alltför mycket avviker från den gällande. Den av utredningen fö
reslagna uppfyller detta krav. Utredningen har emellertid inte närmare 
angett i vilka situationer man tänkt sig en mera generös tillämpning. Som 
en allmän princip för en mera generös tillämpning av möjligheterna till all
män rättshjälp för näringsidkare har utredningen angett att det skall röra 
sig om näringsidkare som med hänsyn till verksamhetens art och begränsa
de omfattning måste anses jämställd med fysisk person som inte är nä
ringsidkare. Det hade varit önskvärt att utredningen på denna punkt angi
vit vilka typer av näringsidkare som här avsetts eller åtminstone gett ex
empel på sådana näringsidkare. Det är nödvändigt att en exemplifiering gö
res i samband med den vidare behandlingen av denna lagstiftningsfråga. 
Detsamma gäller även den nivå till vilka man vill lägga kriteriet som avser 
verksamhetens begränsade omfattning. Här blir det ofrånkomligt att bygga 
på bruttoomsättning och antal anställda som två väsentliga faktorer vid be
dömningen. Vidare bör vid den fort?;atta behandlingen även klart framgå 
vilken behandling som skall vederfaras även de näringsidkare som inte 
skall anses som likställda med löntagare. I vilka fall kan man tänka sig att 
meddela rättshjälp för dem i angelägenheter som uppkommit i näringsverk
samheten? I praxis har även uppkommit andra frågor som vore förtjänta av 
att ytterligare granskas i förevarande sammanhang. Domstolsverket tän
ker då närmast på personer som göPansökan om allmän rättshjälp i angelä
genhet som har samband med tidigare bedriven näringsverksamhet. I 
många fall har vederbörande övergått till vanlig anställning som arbetsta
gare men har där en inkomst som föranleder högre rättshjälpsavgift än 
grundavgiften. I vilken mån har man här att beakta vilken omfattning den 
tidigare rörelsen hade? Även de fall där löntagare i större eller mindre om
fattning som "extraknäck" bedriver näringsverksamhet med vilken en ak
tuell angelägenhet har samband bör uppmärksammas i förevarande sam
manhang. 
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Enligt domstols verkets uppfattning krävs således på denna punkt en om
fattande diskussion i motiven om i vilka fall man anser att rättshjlilp bör 
beviljas. I annat fall riskerar man att praxis pä nytt blir alltför restriktiv el
ler i vart fall att det tar lång tid innan tillämpningen av bestämmelsen nått 
erforderlig stadga. 

4.2.12 Socialstyrelsen 

Utredningen har ansett att det finns skäl att åstadkomma en generösare 
tillämpning av möjligheterna för enskilda näringsidkare att erhålla rätts
hjälp. Styrelsen delar utredningens uppfattning och vill särskilt framhålla 
att många småföretagare är arbetshandikappade som genom olika sam
hällsinsatser. t. ex. näringshjälp. fätt möjlighet till försörjning i form av 
egen rörelse. Av betänkandet Arbete med näringshjälp (SOU 1977: 22) 
framgår att de handikappade i allmänhet har !äga inkomster Mm sina rörel
ser. 

4.2.13 Riksrevisionsverket 

Enligt utredningen finns det skäl att åstadkomma en generösare tillämp
ning av möjligheterna för näringsidkare att få. rättshjälp i angelägenhet som 
uppkommit i hans näringsverksamhet. Genom den praxis som har utbil
dats hos rättshjälpsnämnderna och besvärsnlimnden har allmän rättshjälp i 
princip kommit att vägras alla näringsidkare med sådana inkomstförhållan
den att rättshjälpsavgiften blir högre än grundavgiften. Utredningen kon
staterar emellertid att gränsdragsningsproblemen kan bli omfattande, när 
det gäller att avgöra om allmän rättshjälp skall utgå eller inte. 

Enligt RRVs uppfattning torde avsaknaden av klara och enhetliga linjer 
komma att skapa problem för rättshjälpsnämnderna. Därutöver vill RRV 
peka på några förhållanden av betydelse i sammanhanget: 

• En näringsutövare måste förutsättas ha övervägt riskerna i verksamhe
ten och möjligheterna att gardera sig mot oförutsedda händelser. 

• För näringsidkare gäller till skillnad frän löntagare att kostnader för ju
ridiskt biträde ofta torde vara avdragsgilla enligt 29 * kommunalskatte
lagen. 

• Det är vanligt att näringsidkare ingår avtal om skiljemannaförfarande 
vid upprättande av avtal. Detta förfarande minskar samhällets kostna
der för rättsskipning och det torde vara olyckligt om denna praxis änd
rades av en reform pä rättshjälpsomrädet. 

Med hänsyn till vad som anförts anser RR V att utredningens förslag om 
vidgade möjligheter för näringsidkare att i denna egenskap fä rättshjälp bör 
ges låg prioritet. 

4.2.14 Länsstyrelsen i Stockholm 

Allmän rättshjälp fär enligt 8 § första stycket 3 p. i nuvarande rätts
hjälpslag (RHL) inte lämnas näringsidkare i angelägenhet som har sam
band med hans näringsverksamhet, om inte särskilda skäl föreligger för 
rättshjälp med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden eller sakens be
skaffenhet. Utredningen anser att det finns skäl att åstadkomma en gene
rösare tillämpning av möjligheterna för de näringsic.fkare som standardmäs
sigt och i övrigt är jämställda med vanliga löntagare att fä rättshjälp. All" 
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män rättshjälp föreslås sålunda kunna beviljas näringsidkare som med hän
syn till verksamhetens a11 och begränsade omfattning, ekonomiska och 
personliga förhållanden eller omst1indigheterna i övrigt måste a11ses jäm
ställd med fysisk person som inte är näringsidkare. 

Som näringsidkare betraktas i praxis den som i egenskap av fastighets
ägare hyr ut lägenheter i flerfamiljshus. Överexekutor vid denna Hinssty
relse har i flera handräckningsmål inte dispenserat från kravet på borgen 
enligt 194 § utsökningslagen (UL) dtt fastighetsägare uppgett sig vara me
dellösa. Grunden härför har varit att dessa med hänsyn till fastighetsinne
havet måste anses äga en förmögenhet som ger en betydande och regel
bunden avkastning. På fastighetsmarknaden förekommer uppenbarligen 
en hel del förvärv av hyresfastigheter där avsikten huvudsakligen är att få 
tillgång till hyresavkastning och att utnyttja fastigheten som kreditobjekt, 
dvs. rena spekufationsförvärv där normalt underhåll av fastigheterna inte 
kommer i fräga. Mot bakgrund härav bör stora krav ställas beträffande ut
redning av fastighetsägarnas ekonomiska förh:illanden innan rättshjälp 
medges. 

4.2.15 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen anser i likhet med utredningen att förutsättningarna för 
rättshjälp inte kan knytas till exempelvis antalet anställda eller årsomsätt
ningen. Det bör vara en rimlig utgångspunkt att näringsidkare som har 
ungefär samma standard som vanliga löntagare skall kunna fä rättshjälp. 
Länsstyrelsen anser att denna mer generösa tillämpning kommit till ut
tryck i den föreslagna lagtexten på ett godtagbart sätt. 

4.2.16 Konsumentverket 

Utredningen föreslår i 12 § 2 st. 3 rättshjälpslagen en utvidgning av den 
möjlighet som nu föreligger för näringsidkare att få allmän rättshjälp. Kon
sumentverket finner rimligt att en sådan reform sker. Småföretagare kan i 
vissa fall ha en helt underlägsen ställning i förhållande till större företag. 
Det är då motiverat att jämställa dem med fysisk person som inte är nä
ringsidkare. Det är också önskvärt att näringsidkare i något större ut
sträckning än för närvarande bereds möjlighet att få allmän rättshjälp i 
ärenden som marknadsdomstolen prövar enligt lagen !1971: I 12) om förbud 
mot oskäliga avtalsvillkor och enligt marknadsföringslagen (1975: 1418). 

4.2.17 Sveriges advokatsamfund 
Samfundet har ingen annan erinran mot förslaget rörande näringsidka

res rätt till allmän rättshjälp ( 12) än i fråga om utformningen av lagtexten i 
12 §andra stycket 3. Den mera generösa tillämpning av möjligheten för nä
ringsidkare att fä rättshjälp som utredningens överväganden och förslag 
syftar till kommer inte så väl till uttryck i lagtextens rätt återhållsamma or
dalag. 

4.2.18 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Föreningen har inte något att erinra mot förslaget och ser med tillfreds
ställelse att möjligheterna för näringsidkare att erhålla allmän rättshjälp ut
vidgas. 

4.2.19 Hyresgästernas riksförbund 

Förslaget att ge mindre näringsidkare ökade möjligheter till ekonomiskt 
stöd i rättstvister vill förbundet ge sitt fulla stöd. 
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4.2.20 Sveriges fastighetsägarcförbund 

Sedan Sveriges Fastighetsägardörbund beretts tillfälle att avge yttrande 
över Rättshjälpsutredningens betänkande (SOU 1977: 49) "Översyn av 
rättshj~ilpssystemet" fär förbundet anföra följande. 

Förbundet inskr~inker sig till att beröra frågorna om i vilken mhn förbun
dets medlemmar - ägare av hyreshus - dels skall kunna fä rättshjälp i 
rättsliga angeliigenheter avseende fastigheten. dels såsom vinnande part i 
rätteg:'lng av statsverket skall kunna fä ersiittning för riittegångskostnad 
som skulle ha betalats av tappande motpart med rättshjälp men som inte 
kunnat uttagas av denne. 

Både enligt gällande rättshjälpslag och enligt förslaget är ägare av hyres
hus att betrakta som näringsidkare. Mot detta synsätt har förbundet inget 
att erinra. Möjligheterna för ägare av hyreshus att få rättshjälp har emeller
tid hittills varit alltför hegränsade. Förbundet noterar därför med tillfreds
ställelse att möjligheterna härtill föreslås utökade. Förbundet hade dock 
helst se\\ en generösare och mer precis gränsdragning än vad som nu före
slås. Det finns annars riks för en mer inskränkt tilliimpning än vad som 
åsyftats. 

I tilläggsdirektiven pftpekas rättshjälpens karaktär av social förmån samt 
framhalls att när rättegångskostnader för den enskilde företagaren inte 
spelar annan roll iin övriga kostnader i verksamheten - som kan dras av 
vid beräkning av skattepliktig intäkt av rörelsen och som påverkar priset 
på företagarens varor och tjänster - bör det inte komma ifråga att särskild 
ersiittning för dessa kostnader skall utgå av allmänna medel. 

Med hänsyn härtill och dft missuppfattningar ofta förekommer vill för
bundet särskilt framhålla att rättegångskostnader för ägaren av hyreshus i 
och för sig torde vara avdragsgilla. men att de inte påverkar priset på va
ran. dvs. hyran. För enskilt ägda hyrcsfastigheter gäller nämligen bruks
värdeprincipen. dvs. hyresvärden får ta ut "samma" hyra som hyran för 
likvärdiga lägenheter (i främst allmännyttiga företag). Hyrorna i enskilt äg
da fastigheter är således inte knutna till kostnaderna i fastighetsförvalt
ningen. 

Genom att göra den allmänna rättshjälpen tillgänglig för nädringsidkare 
då det "med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning. 
hans ekonomiska och personliga förhållanden eller omständigheterna i öv
rigt" finnes särskilda skäl härtill. har utredningen velat utvidga rättshjälps
möjligheten för dem. som "både standardmässigt och i övrigt är jämsfallda 
med vanliga löntagare". Bedömda efter detta flexibla kriterium bör åtskilli
ga ägare av smärre eller t. o. m. medelstora hyresfastigheter kunna beviljas 
allmän rättshjlilp i angelägenhet rörande fastigheten. Hit torde exempelvis 
höra sådana. som tidigare bedrivit byggnadsverksamhet (kanske i mindre 
skala) men övergätt till att förvalta en eller ett par behållna fastigheter. 
andra rörelseidkare som pensionerat sig eller "varvat ned" med förvärv av 
hyresfastighet och praktiskt lagda personer som funnit det möjligt att få sin 
huvudsakliga utkomst från en eller några fastigheter genom att själva såväl 
förvalta som sköta och i görligaste män även underhålla fastighetsbcstån
det. Denna kategori har också utomordentligt små om ens några möjlighe
ter att med en rättsskyddsförsäkring gardera sig mot opåräknade utgifter i 
rättsliga angelägenheter. 

Enligt förslaget kan. efter särskilt förordnande. rättshjälp lämnas även 
av annan än advokat eller biträdande jurist. 

Även om frågan berörts redan i prop. 197:!: 4 och nägon ändring ej före
släs nu vill förbundet ändock framhålla lämpligheten av att man. när en ny 
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riittshjiilpslag tillskapas och niiringsidkares miijlighet till riittshjiilp utvid
gas. i lagmotiven understryker att annan iin advokat eller bitriidandc jurist 
t. ex. omhudsman. anstnlld hos partsorganisationen pti hyresmarknaden. 
kan utses till hitriidc. 

I fr;\ga om crsiittning av statsmedel till vinnande part för dittegängskost
nad. som riittshjiilpsunderstödd tappande motpart dön1ts all betala men 
som inte kunnat uttas av denne. inleder utredningen med en redogörelse 
for fragans tidigare hehandling. Utredningen konstaterar diircftcr att man 
uppcnharligcn inte kan hantera problematiken utan att röra vid nuvarande 
grundvalar för rätteg~rngskostnadsansvarets fördelning. att man genom en 
sfalan fördjupning av utredningen skulle komma att överskrida gränserna 
för utredningsuppdragct och all man diirför tvingas avstä från att liigga ett 
förslag i frågan ·- som i stället fär bli föremål för behandling av den senare 
tillsatta utredningen för översyn av riitteg[rngsförfarandet vid allmiin dom
stol. 

Förhundet finner det beklagligt att man hiirigenom inte kommit niirmarc 
en positiv lösning i denna angeliigna frttga. Inom hyresjuridikens omr{1dc 
förekommer alltför ofta att personer med riittshjiilp driver en prm:css. som 
titminstone av den initierade juristen mttste anses vara meningslös. Den 
vinnande motparten ttsamkas därigenom en riittegängskostnaJ. som han 
berättigas fa ersiittning för av den rättshjälpsunderstödde men realiteter 
aldrig kan uttaga av denne. Den till skydd mot missbruk ofta åberopaJc he
stiimmelsen. som siiger att det förordnaJe rättshjälpsbiträJct kan gf1 miste 
om ersiittning av allmiinna medel om han driver helt ohefogade ansprttk. 
synes efter förhundets erfarenhet inte vara någon effektiv spärr mot omoti
veraJe processer. Niimnda bestämmelse lär utomordentligt sällan komma 
till användning. I första hand är det biträdet som skall avgöra om parten 
har ett befogat intresse av att få sin sak behandlad. Y_idare skall rättshjälps
nämnden och domstolar övervaka alt missbruk ej förekommer. Däremot 
torde motpart sakna möjlighet att päverka frägan. Med hänsyn till alt biträ
det för sitt uppehälle är beroende av ersättning är det risk för att vederhö
rande ej gör en riktig bedömning av om befogat intresse föreligger eller ej. 

Reträffande tvistemål förekommer ofta att ena parten är övertygad om 
att han har rätt i sak. men att han ändå går med på en förlikning därför att 
han vet att motparten har rättshjälp och utan risker kan driva saken i flera 
instanser. Parten köper sig - lttt vara för ett ofta begränsat belopp - sälun
da fri från en process som vederbörande normalt ej bort vara utsatt för. 

Fall förekommer även när motpartens biträde åberopar rättshjälpen som 
argument för en förlikning. Det anförda visar att förhällandena är otill
fredsställande och borde ändras. 

Förbundet vill med dessa anmärkningar understryka vikten av att man 
snarast finner en möjlighet att kompensera dem som genom en rättshjälps
finansierad aktion frän motparten drabbas av en rättegångskostnad. ehuru 
de såsom vinnande part inte skulle behöva betungas därav. i vart fall då 
motpartsbiträdet rimligen måste ha bedömt klientens talan såsom utsikts
lös. 

4.2.21 Lantbrukarnas riksförbur1d 

I förhållande till vad som nu gäller innehåller förslaget i denna del vissa 
förbättringar. 

Begreppet näringsidkare är möjligen inte till sin definition helt fastställd. 
Så mycket torde emellertid vara klart att med nuvarande tolkning som nä
ringsidkare betraktas jordbrukare och fiskare. Dessa kategorier är av sär
skilt intresse för förbundet. De faller under§ 12 punkt 3. 

22 Riksdagen 1978/79. I suml. Nr 90 
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Vissa miijligheter föreligger för näringsidkare att skydda sig ge1wm 
riittsskyddsförsiikring. men hittills har detta skett i begriins;1d omfattning. 
Av den anledningen och med hiinsyn till att många små näringsidkare i 
ekirnomiskt avseende intar en ogynnsam ställning, synes den enda utvägen 
vara att förbättra riillshjiilpen. 

Hiir h1)r inskjutas att förbundet i skrivelse den 18 september 1975 inviinl 
mol att jordbrukare i samband med riittsfrågor hedöms som näringsidkare. 
Oet har diirvid framhållits att jordbrukare i allmänhet har sådan ekonomisk 
stiillning att det iir oriktigt att inte _iiimställa dem med löntagare. Vad som 
d~t anförts giiller med samma styrka även nu. Samtidigt bör det emellertid 
fastslås att mtrnga jonlhruksföretag drivs i sådan form och 11imnar sädant 
netto att jiimställdhet inte föreligger med vanliga löntagare. I förslaget har 
detta beaktats och olika systern har diskuterats i gränsdragningsfrågorna, 
ni. a. med utgängspunkt från reglerna i bokföringslagen. Utredningen har 
emellertid förkastat en tänkt regel av innebörd att allmän rättshjälp i prin
cip inte f:'1r utgf1 till andra näringsidkare än sådana med högst två anställda 
och en hrsornsättning av högst 200 000 kronor. Detta stånds punktstagande 
anser förbundet riktigt. Den stelhet i tillämpningen som en regel med angi
vet innehtlll skulle rn måste utesluta mänga näringsidkare från riittshjälp. 

Utredningen har stannat för att föreslå vissa uppmjukningar i förhållan
de till nuläget. Därvid är tanken den att reglerna om allmän rättshjiilp hör 
ändras st1 att allmän r;iushjälp får beviljas näringsidkare som med hänsyn 
till verksamhetens art och begränsade omfattning mäste anses jämställd 
med fysisk person som inte är näringsidkare. Även om förslaget till lagtext 
( ~ I'.! andra stycket punkt 3) kan diskuteras, synes emellertid mot hak.
grund av vad som anförs i motiven förslaget i denna del kunna godtas. För
bundet vill emellertid betona att vid hänsynlaga:ndct till de ekonomiska 
förhå.llandena det måste beaktas att jordbrukare kan äga fastigheter och ut
rustningar S1)m i förmögenhctsavseende kan uppgå till betydande belopp 
men att kapitalet är bundet och att därför kontanttillgångarna är begränsa
de. Till sådana förhållanden bör hänsyn tas vid bedömningen. 

Frågan om allrniin rättshjälp skall enligt förslaget prövas av rättshjälps
nämndcn, om den rättssökande är näringsidkare och begäran om rättshjälp 
avser angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksamhet(§ 17 punkt 
'.!). Fi.ir uppnående av en enhetlig bedömning torde detta vara nödvändigt. 

4.2.22 Sveriges hantverks- och industriorganisation 

Utredningen har gjort en allmän översyn över rättshjälpssystemet och 
har föreslagit en allrniin reformering av rättshjälpslagen. En del av försla
gen går ut på att förenkla förfarandet och diirrned minska de administrativa 
kostnaderna för systemet. Andra förslag syftar till att utvidga systemet att 
omfatta ytterligare kategorier av rättshjälpssökande. SHIO tillstyrker ut
redningens förslag härvidlag. Vad gäller utredningens förslag angående all
män rättshjälp ål näringsidkare vill vi framföra följande. 

Enligt nuvarande rättshjälpslag begränsas näringsidkarens möjligheter 
till riitlshjälp i angelägenheter som rör näringsverksamhet. Särskilda skäl. 
såsom näringsidkarens ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffen
het. fordras i sådana fall. Vid en bedömning av om särskilda omständighe
ter förelegat har hänsyn tagits till omsättningen och tillgångarna i rörelsen, 
antalet anställda rn. rn. En praxis har härvid utvecklats från rättshjälps
niimnden att anse sådana omständigheter föreligga, när årsomsättningen 
understigit 100000 kronor. 

Sedan lagens tillkomst har frän företagarhåll framhållits att lagen och 
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dess 1ilHimpning i många fall missgynnat niiringsidkarc som kunnat jäm
stiillas vid fysiska personer i riittshjiilpsfrågor. Genom motioner i riksda
gen och skrivelse lill justiticuepartementet har förslag till ändringar av la
gen framförts. 

Utredningen har tagil fasta på uen kritik som riktats mot nuvarande 
riittshjiilpssystem och anser att det finns skäl att åstadkomma en generösa
re tilliimpning av möjligheterna för näringsidkare att fä rättshjälp. Man an
ser att många niiringsidkare i praktiken är att betrakta pa samma siitt som 
vanliga löntagare. Möjligheterna för dessa näringsidkare att genom försäk
ring eller på annat sätt skydda sig mot oförutsedda händelser av ekono
misk art iir ytterst smä eller rent av obefintliga. 

Utredningen har därför ansett att reglerna om allmän rättshjälp åt nä
ringsidkare bör ändras så att rättshjälp för beviljas näringsidkare som med 
hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning måste anses jäm
stiilld med fysisk person som inte är näringsidkare. Hans ekonomiska och 
personliga förhållande eller omständigheterna i övrigt skall därvid beaktas. 

SHIO tillstyrker utredningens förslag även på denna punkt. 1 sina över
väganden har utredningen emellertid även diskuterat möjligheten av att 
sätta en gräns för allmän rättshjälp som går ut på att sådan hjälp ej får utgå 
till andra näringsidkare iin såuana med högst två anställda och en årsom
sättning av högst 200000 kronor. vilket motsvarar bokföringslagens un
dantagsregel från skyldighet till årsbokslut. Vi vill därför i detta samman
hang framföra vår mening att en praxis ej mätte utvecklas enligt vilket det
ta resonemang skulle bli normgivande för rättshjälpsnämndens bedömning 
av om skäl till rättshjälp föreligger. Antalet anställda och bruttoomsätt
ningen är ingen värdemi:itare på det praktiska rörelseresultatet. vilket ju 
avgör de ekonomiska betingelserna för rörelseidkaren. Bruttoomsättningen 
varierar också kraftigt branschvis. framför allt beroende på förädlingsgra
den i verksamheten. Ett bättre mått på lönsamheten för företagaren och 
dii.rmcd hans ekonomiska bärkraft, är nettoomsättningen, med vilken me
n0:ts dennes egna löneuttagjämte eventuell vinst. 

I övrigt har utredningen föreslagit att en viss omfördelning av myndig
hetsfunktionerna inom rättshjälpssystemet bör ske. Rätten att bevilja 
rättshjälp bör kunna flyttas över på den advokat som den rättssökande an
litat i större utsträckning än som nu är möjligt. Med advokat avser utred
ningen därvid både advokat och biträdande jurist på allmän eller enskild 
ad vokalbyrå. 

I detta vill vi instämma. Redan nu anlitas exempelvis organisationernas 
egna förbundsjurister i ärenden som berörs av rättshjälpslagen. Detta har 
betydande fördelar, då förbundsjuristerna oftast har god kännedom om de 
branscher där dessa näringsidkare är verksamma. Organisationernas med
lemmar vänder sig också i allt större utsträckning till sina egna organisa
tionsjurister vid tvister som berör deras näringsverksamhet. Medlemmar
na debiteras därvid efter sedvanlig taxa som nära nog överensstämmer 
med rättshjälpstaxan. 

Vad sedan gäller problemet med formen för näringsidkarens verksam
het, vill SHIO framföra att neutralitet härvid skall råda. Sålunda skall en 
näringsidkare inte premieras i exempelvis rättshjälpshänseende för att han 
driver verksamheten i enskild firma hellre än i aktiebolagsform. Det måste 
vara näringsidkarens egna ekonomiska situation som skall vara avgörande 
i sådana fall, inte hans företags juridiska status. 
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4.2.23 Sveriges köpmannaförbund 

Sedan Sveriges Ki.ipmannaförhum.I beretts tillfälle att yttra sig över 
Rättshjiilpsutredningens betänkande (SOU 1977: 49) "Översyn av riitts
hjälpssystemet", får vi anföra förljande. 

Vi får hiirmed ansluta till betiinkandet rörande reformerning av det nu 
gällande riittshjiilpssystemet i huvuddrag. Dock har vi vissa erinringar och 
synpunkter med förslag till avdelning nr 12 som behandlar allmiin rMts
hjälp åt näringsidkare. 

Eftersom rättshjälp 1'lt näringsidkare som princip behandlas som särfall 
liksom nu gällande system, har vi intet att erinra emot att prövning i varje 
enskilt fall sker genom rättshjälpsnämndcns försorg. På så vis fär man i det 
individuella fallet möjlighet att åberopa den ekonomiska utredning som 
tarvas för en bedömning om skäligheten. 

Vad sedan gäller den praxis som utbildats under det nuvarande systemet 
kan anföras följande. 

Vi har själva en relativt god erfarenhet vid tillämpning av nuvarande un
dantagsbestämmelser för näringsidkare, varvid dock kan konstateras att 
riittshjälp har medgivits för företagare där omsiittningen i och för sig vida 
överstigit 100000 kronor. men man mer sett på det faktiska ekonomiska ut
fallet. dvs. nettointäkten eller vad den enskilde företagaren realiter uppbiir 
för lön och dennes ekonomiska omständigheter i övrigt. 

I betänkandet föreslår man som riktpunkt att gränsen för riittshjälpen för 
enskild niiringsidkare skulle gå vid normtalen 2 anställda och en bruttoom
sättning om ca 200000 kronor. Visserligen föreslår utredningen att man 
icke skall vara slaviskt hunden av dessa normtal, men vi är dock rädda för 
att dessa normtal kan få alltför stor genomslagskraft. Tvärtemot dessa syn
punkter, anser vi att några dylika normtal över huvud taget icke skall vara 
gällande. eftersom antal anställda och framförallt bruttoomsättningen inte 
säger något som helst om det faktiska resultatet, dvs. under vilka ekono
miska betingelser rörelseidkaren driver verksamheten och får ut av den
samma. Dessutom skiljer sig dessa tvä normtal visavi lönsamheten pä ett 
oroväckande sätt från bransch till bransch. För att rätt helysa detta. kan 
nedanstående sammanställning tjäna som ledning. 

Bransch 

Livsmedel I 
Livsmedel Il 
Bageri 
Gatukök 
Frisör I 
Frisör Il 
Textil I 
Textil Il 
Guld I 

Brutto
omsättn. 

750000:-
400000:-
150000:-
320000:-
100000:-
356.000:-
193000:-
370000:-
133000:-

Antal 
anställda 

2 st 
3 st 

1.2 st 
2 st 
0 

Personal-
kostn. i 
%päoms. 

5,5% 
3 <J-(, 

18 % 
13,0% 
39,1% 
50 % 
4,2% 

IO % 
0 

Brutto- Netto-
vinst intäkt 

16,5% 48000:-
15,2% 29000:-
60 % 37000:-
42,9% 56000:-
91.7% 28000:-
85.9% 72000:-
27,4% 23000:-
35.5% 49000:-
58,9% 65000:-

Som förklaring kan anges. att med bruttoomsättning menas inklusive 
mervärdeskatt; med nettointäkt menas ägarens eget löneuttag jämte ev. 
vinst. Uppgifterna är hämtade och s::immanställda av Handelns Utred
ningsinstitut, som genomsnitt för flera företag i olika omsättningsgrupper. 
bransch för bransch. 

Som framgår av denna sammanställning skiljer sig snart sagt samtliga 
kolumner från bransch till bransch och i förhållande till ökad eller minskad 
omsättning. Det egentligen mest intressanta i förevarande hänseende rör 
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alltsä nettointäkten. dvs. vad ligaren fär ut i egen lön. Diirvid kan konstate
ras att för livsmedel. grupp I, med en omsättning pä 750000 kronor, ger 
nettoinfäkten ej ens m<irknadsmiissig lön ät ägaren av liv~medelshandeln. 
Å andra sidan kan konstateras att del hantverksmässigt betonade guld. 
grupp I. med en omsättning pä allenast 133 000 kronor i vart fall ger en ärs
lön pä 65 000 kronor. Vidare framstår väsentliga avvikelser på framförallt 
personalkostnaderna och bruttovinsten beroende pä hur stor del av hant
verksmiissig verksamhet som ingår i totalomsiittningen. Vid jiimförelse 
med textil, grupp Il. med en omsiittning på 370000 kronor befinns t. ex. 
personalkostnaderna i procent pä omsättningen ligga på allenast 10% och 
en hruttovinsl pä 35.5 % med en nettointäkt, ägaren tillgodo. på 49000 kro
nor per år medan livsmedel, grupp 11. har personalkostnader på endast 
31/I•. en hruttovinst på 15 ,2 %· och en omsättning på 400 000 kronor ger äga
ren en nettointäkt på 29 000 kronor vida understigande ersättning för ned
lagt arbete. 

Detta resonemang är ägnat att påvisa att några uppställda gränser i för
hållande till omsättning eller antal anställda i rörelsen ej bör föreligga utan i 
stället anvisningar för rättshjälpsniimnden att fullständigt analysera det 
bokföringsmiissiga underlaget som utvisar den faktiska nettointäkten. 

Vad som ytterst bör bli föremål för rättshjälpsnämndens bedömning hu
ruvida rättshjälp skall utgå eller inte torde således vara betingat av huruvi
da redovisad nettointäkt i vart fall ger utrymme för näringsidkaren att utta
ga marknadsmässig lön i förhållande till den arbetsinsats som e1fordras. 
Även i detta stycket. t. ex. livsmedelshandeln med en omsättning översti
gande I milj. kronor kan sägas att ägaren i praktiken utför nära nog två hel
tidsanställdas arbete per dag. 

Vad sedan gäller gränsdragningen mellan näringsidkare, som driver sin 
verksamhet som enskild firma contra bolagsform, får vi anföra följande. 

I och för sig ser vi inte annat än en principiell skillnad på dessa två for
mer att driva verksamheten i. När det gäller de ekonomiska förhållandena 
finns det i många fall lika stora skäl för gränsen för rättshjälp, enligt ovan 
redovisade ekonomiska resonemang för en företagare som driver sin verk
samhet i aktiebolagsform. Övergången från enskild firma till aktiebolags
form har ju bl. a. de nuvarande skattereglerna underbyggt. särskilt i de fall 
dä den egna företagaren även har sin hustru heltidsanställd i företaget. Vi 
anser således att enbart den omständigheten att verksamheten bedrivs i 
aktiebolagsform icke skall utgöra något hinder för prövningen om rätts
hjälp efter de allmänna ekonomiska förutsättningarna. dvs. efter samma 
regler som om bolaget drevs under betingelserna enskild firma. 

Vi får i övrigt tillstyrka utredningens förslag och hemställer att ovan an
givna synpunkter måtte beaktas vid ärendets fortsatta handläggning. 

4.2.24 Svenska Företagares riksförbund 

Förbundet anser sig inte ha anledning att granska rättshjälpsutredning
ens förslag i andra avseenden än de som berör rättshjälp åt näringsidkare. 
Förbundet konstaterar, att utredningsförslaget i denna del endast medför 
en marginell förbättring för denna grupp. Dessutom ställs - liksom hittills 
- näringsidkare. som hedriver sin rörelse i form av aktiebolag eller han
delsbolag utanför rättshjälpssystemet. Några vägande sakskäl för en sådan 
olikhet finns enligt Förbundets mening inre. Trots detta har denna proble
matik inte diskuterats av utredningen, vilket Förbundet anser vara en 
brist. Det finns trots alh ett mycket stort antal företag, vilka. bl. a. som en 
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följd av tidigare olikheter pa heskattningens område, för n~irvarandc drivs i 
holagsform. Åtskilliga iir aktieholag med endast ett aktiekapital på 5 000 
kronor. Sedan av kända skäl tidpunkten för en slutlig avveckling av dessa 
holag uppskjutits till utgången av 1981, kommer förmodligen flertalet av 
dem all bestå så liinge som möjligt. Förbundet anser därför, att miijli!.:he
tcma all tlll(i11ta allmiin riillshjiilp inte skall rara beroende a1· under 1·i/kcn 
.fi"irl'tag.\fimn en riire/.H' hedrives. 

Vid rättshjälpslagens tillkomst uttalades bl. a., att det inte förelåg något 
niimnvärt riittsskyddsbehov i niiringsverksamhet. eftersom företagen kun
de tillgodose detta genom försäkringar eller med anlitande av intresseorga
nisationer. Såsom utredningen funnit, har försäkringsmöjligheten emeller
tid visat sig niirmast obefintlig. I detta sammanhang kan för övrigt nämnas, 
att Förbundets egna försök att intressera försäkringsbolagen för rätts
skyddsförsäkring inom niiringslivet inte givit något resultat. Då vidare ett 
mycket stort antal företag inte är anslutna till någon intresseorganisation, 
kan man utan överdrift konstatera. att företagens rättsskyddsintresse inte 
lösts pft ett tillfredsställande sätt. Vilka förmåner, som intresseorganisatio
ner bereder sina medlemmar i detta hiinseende. är obekant för Förbundet. 

Utredningen har framlagt ett förslag, som är avsett att vidga möjligheter
na till allmiin rättshjälp för näringsidkare. Som ovan nämnts torde emeller
tid effekten av förslaget bli marginell. eftersom enligt detta som ett kriteri
um för rättshjtllp uppställts "verksamhetens art och begränsade omfatt
ning". Enligt Förbundets mening har detta kriterium, som närmast syftar 
på omsättningens storlek, ingen relevans, när det gäller att bedöma betal
ningsförmägan. Den föreslagna hestämmelsen får härigenom till följd, att 
- som hittills skett i Domstolsverkets praxis - näringsidkare. som har lika 
ekonomiska förutsättningar, hedömes olika beroende på storleken hos det 
företag vederbörande driver. Därmed avses inte företagets relntiva storlek 
inom sin bransch utan storlek överhuvudtaget. Förbundet menar, att en 
sådan måttstock inte tillgodoser rättvisesynpunkter mellan företag, varför 
i stiillet för företagsstorleken.fiiretagers heta/ningsfiirmåga hiir vara a1·gii
ra11dc fiir riill till riillshjiilp. Av denna anledning synes ovan citerade krite
rium helt böra utgå ur den föreslagna texten och undantagsregeln i 12 § 3 p. 
rättshjälpslagen bli tillämplig enl. följande: "så snart näringsidkarens eko
nomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt för
anleder därtill". 

Förbundets förslag till ändring av rättshjälpssystemet kommer givetvis 
att öka kostnaderna härför. För att mildra de statsfinansiella verkningarna 
härav skulle en betydande begränsning av denna ökning kunna uppnås, om 
speciella, mindre gynnsamma. regler för kostnadsbidrag infördes för nii
ringsidkare. Åtskilliga mindre ärenden behövde överhuvudtaget inte belas
ta systemet ekonomiskt. Näringsidkarna skulle emellertid uppnå trygghet 
vad gäller möjligheten att tillvarataga sina rättsliga intressen i större 
ochfeller mera komplicerade ärenden. Behovet härav har för övrigt vuxit 
kraftigt under senare år genom främst ny lagstiftning inom kunsumenträt
ten och arbetsrätten. 

Sammanfattning 

På grundval av vad ovan framförts föreslår sålunda Förbundet 
all möjligheterna för näringsidkare att åtnjuta allmän rättshjälp inte skall 

vara beroende av under vilken företagsform en rörelse bedrives, 
au företagets betalningsförmåga ensamt bör vara avgörande för rätt till 

rättshjälp samt 
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t1/l en viss hcgr1insning av det allmiinnas koqnader skulle kunna uppnrb 
om en viss minimigriins uppstiilldes fiir r1itt till riittshjiilp. 

4.2.25 Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd 

K LYS herör i sitt yttrande endast det avsnitt som kan direkt avse kultur
arhetarna dvs. kapitel 12 ""Allmiin rättshjiilp ät näringsidkare". 

Allmiint om kulturarbl'tama i /agst(fi11i11ge11 

När lagstiftaren drar upp de stora riktlinjerna för åtgärder eller bestäm
melser. som anknyter till yrkesutövning och yrkesgruppering. måste man 
med nödviindighet begagna sig av mycket ~chematiska definitioner. Det 
ligger i sakens natur. att sil.dana definitiont:r också kommer att omfatta 
grupper, vilkas villkor avsevärt avviker från det genomsnitt, som man med 
definitionen velat inringa. Vad hiir sagts giiller i mycket hög grad de littc
riirt och konstniirligt verksamma. de som i dagligt tal kallas kulturarbetare. 

Tillämpningen av sådana schablonmässiga definitioner får på en rad om
råden helt orimliga konsekvenser, niir de appliceras på kulturarbetare. Ex
empel härpå utgör skattelagstiftningen, där yrkesmiissigt bedriven litteriir 
och konstn1irlig verksamhet hänförs till rörelse, men diir dessa rörelseidka
re iindå i praktiken ofta frånkiinns de fördelar. som skulle kunna följa med 
denna skatteriittsliga status. Sålunda visar det sig ofta, att skattemyndighe
terna underkiinner avdrag för arhetslokal och material med motivering, att 
inkomsten visst år är så låg. att det knappast kan vara fråga om rörelse. 
Verksamheten hedöms alltså ibland under förlustår som hobhyverksam
het. Å andra sidan grundar inkomsterna skyldighet för utövaren att erliigga 
<lllmiin arhetsgivaravgift, trots att dessa rörelseidkare inte har möjlighet att 
vare sig ha anställda. att rationalisera rörelsen eller att på avnämare över
vältra kostnaden för avgiften. Rörelseidkare ska sjiilva er/iigga avgift för 
ATP; esomoftast underkiinns reguljiira konstnärliga inkomster som förfat
tarpenning och royalties som underlag för ATP. 

K11/turarhetarna i 11111·arw1de riitlshjii/ps/ag 

Ett annat exempel på fall diir en schablonm1issig definition får orimliga 
konsekvenser är rättshjälpslagens näringsidkarhegrepp. Enligt 8 * första 
stycket punkt 3 rättshji"ilpslagen får allmän rättshjälp inte lämnas "n~irings
idkare i angelägenhet som har samband med hans n~iringsverksamhet. om 
ej särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hiinsyn till hans ekonomiska 
förhållanden eller sakens beskaffenhet". Av förarbetena till vissa av de la
gar som herörs av begreppet näringsidkare framgår, att med näringsidkare 
förstås "den som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk na
tur". Som skäl till att riittshjiilp inte ska kunna utgå i dylika sammanhang 
anges vidare i förarhetcna, att ''kostnader för bitriide i riittsliga angeliigen
heter ofta är en normal företeelse i affärslivet,jiimförbar med andra drifts
kostnader som kan påverka rörelsens resultat". 

KL YS har vid upprepade tillfällen i olika skrifter samt i siirskild skrivel
se till rättshjiilpsutredningen visat, att kulturarbetarnas verksamhet har 
mycket litet - om alls något - gemensamt med de verksamheter som tra
ditionellt hiinförs under begrepp som affärsliv, verksamhet av ekonomisk 
natur. näringsidkare, rörelseidkare osv. Istället står kulturarbetarna lönta
garna nära - både standardmässigt och i andra avseenden. Sålunda liknar 
en bildkonstnärs förhållande till en kommun vid förhandling om utförande 
av en konstntirlig utsmyckning mycket en vanlig löntagare, Uven om konst
nären formellt uppträder som anbudsgivare. På samma siitt kan man be-
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trakta en författares förhällande till ett fiirlag. en fotografs i förhttllamk till 
dl stort industriföretag. en glaskonstnlirs i förhållande till ett glasbruk 11sv. 

Utredningen.i· .fi'irs/ug 

Mot hakgrund av det ovan sagda iir det med hesvikelse som KL.YS 
konstaterar att riittshjiilpsutredningens förslag till ny riittshjtilpslag inte in
nehåller var sig några generella eller några speciella li\sningar. uttryckligen 
iignade att förb~ittra kulturarhetarnas situntion vad giiller möjligheterna att 
fä rättshjiilp. Visserligen anför utredningen på sidan 144 i hetiinkandet. att 
den ··anser att det finns skiil att ästadkomma en generösare tilHimpning av 
möjlighetern<1 för niiringsidkare att fä riittshjlilp. Mänga nliringsidkare iir -
även om deras inkomstförhållanden skulle medföra att riittshjiilpsavgiften 
blev högre än grundavgiften - i praktiken inte att hetrakta på annat siitt iin 
vanliga löntagare. Håde standardmiissigt och i övrigt iir de jiimsttillda med 
vanliga löntagare. Möjligheterna för dessn niiringsidkare att genom försiik
ring eller på annat sätt skydda sig mot oförutsedda hiindclser av ekono
misk art är ytterst små eller rent av ohefintliga. Det 1111 sagda gii/ler flera 
m· de kategorier som niimnts i riksdagsmotionema och i de .1/.;rfrelser som 
ii1·erliimnats till 11tred11inge11'' (KL YS' understrykning). KL YS utgår ifrån 
att hland dem. som enligt utredningens förslag skulle komma i åtnjutande 
av den generösare tillämpningen av rättshjtilpslagen. befinner sig just kul
turarbetarna. KLYS anser emellertid att detta horde kommit till klart ut
tryck i texten. 

"Siirs/.;i/da skäl med hiinsyn til/ 1·erksamhetcn.1· art" 

Enligt förarbetena till riittshjlilpslagcn hör rättshjiilp inte vägras småfö
retagnre som praktiskt sett st1'lr löntagarna nära eller när sambnndet med 
de privata förhällandena iir sådant att allmän rättshjälp inte bör vligras. 
KL YS menar att en kulturarbetares verksamhet överhuvudtaget knappast 
kan skiljas från hans privata sfär. Arhetet är strikt knutet till hans person 
och kan inte delegeras till någon annan. Med hlinsyn bland annat härtill 
horde uttrycket '"särskilda skäl med hänsyn till 1·erk.rnmhetens art" alltid 
föreligga när det giiller kulturarbetare. KL YS efterlyser ett motivuttalande 
av denna innebörd. 

Tl'istn om upplw1·sriitt 

De vanligaste tvisterna pä kulturarhetarområdct lir tvister om upphovs
rätt. Upphovsmännens legala situation iir sådan. att presumtiva motparter 
kan komma att göra inträng i upphovsrfitten. ihland avsiktligt och ibland 
utan nvsikt. I andra kapitlet upphovsriittslagen finns en serie bestämmel
ser. som inskriinker upphovsrätten och det finns ihland anledning att tvista 
om. var den av lagstiftaren åsyftade gränsen mellan fritt och skyddat ut
nyttjande går. I sin verksamhet har emellertid den enskilde upphovsman
nen varken anledning eller möjlighet att förutsätta dessa situationer. Den 
enskilde upphovsmannen har i regel mot sig. parter. som är honom vida 
överlägsna i fråga om ekonomiska resurser. Så snart en fråga rör intrång i 
upphovsriitt är också prohlemen om droit moral, konstnärens ideella rätt. 
hans anseende som konstnär inbegripna och dessa är att hänföra till upp
hovsmannens personliga sfär. 

Enligt utredningen (s. 140) är de företagarförsäkringar som finns på 
marknaden begränsade på så sätt att försäkringen inte gäller tvister. mål el
ler lirendc som avser patent eller annan immaterialriitt!! 

Många kulturarbetare bedriver sin verksamhet i anställningens form: 
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Dclla g:ilkr i fiirst;1 h:ind skädcspdare. mu~iker.journalister m. Il. men det 
foreknmmcr tll.:bi1 bland fllrf:ttwrc. foto!!rafrr och andra hildkonstniircr. 
Eftersom dös;1 driver sin verksamhet p; grnnd av tjänst. skuilc de inte 
kunna ;inses vara niiringsidkare. Dessa personc-r skulle alltså vid en tvist 
anµttende intrång i deras upphovsriitt vara heriittigade till allmiin riittshjiilp 
bäde enligt nu giillande och av utredningen föreslagna hestiimmelser. Att 
samma typ av tvister gi"illande samma yrkesgrupper skall behandlas olika 
allt efter om vederhörande person upptriider som "'free-lancer"" eller som 
anstiilld finner KLYS orimligt. 

Mot bakgrund av det sagda efterlyser KL YS antingen en uttrycklig regel 
eller klara motivuttalanden av innebörd att tvister om upphovsrätt där 
upphovsmannen själv är part skall anses vara en s:idan omständighet att 
allmiin rättshjälp alltid skall utgå till upphovsmannen. 

U11dt111111g ,li-1/11 rii 11sl(iiil11.1 lagcn.1 nii ringsidkarhegrCPf' 

Den allra h:ista lösningen for kulturarbetarna. niir det gäller riitten till all
miin riittshjiilp torde emellertid vara. om en speciell lösning kunde åstad
kommas, som i detta sammanhang uteslöt kulturarhetarna från niiringsid
karhegreppet. Sjiilva roten till vad som av kulturarbetarna betraktas som 
en djup or:Htvisa torde niimligen ligga i sjiilva dett<t begrepps omfattning. 
Kulturarbetarna blir med utredningens fors lag återigen ··offer"" för en 
sehablonlagstiftning. Kan då inte detta undvikas? 

Utrt::dningen har förvisso diskuterat möjligheterna av att med olika me
toder skilja ut så kallade småföret:1gare ··som praktiskt sett står löntagarna 
nära··. Re~onemangen i utredningen har gått ut på att försöka finna en ge
nerell lösning. att med ett enkelt handgrepp lösa hela problematiken. Det 
ligger i sakens natur. att sådana geni:rella lösningar för en så heterogen 
grupp personer iir mycket svåra att finna. Utredningen kommer också 
fram till att en Himplig generell lösning inte går att hstadkomma, om denna 
inte samtidigt skulle medföra "en väsentlig ökning av kostnaderna för 
rättshjlilpen'". Detta skulle enligt utredningen bli fallet, om man valt att ef
ter förebild av undantaget i I § sista stycket bokfiiringslagen slå fast. att all
miin rättshjälp inte fick utgå till niiringsidkare som driver rörelse med flera 
iin två årsans@ld<t personer och med en årlig bruttoomsättning överstigan
de 200000 kronor"". 

KL YS anser för sin del att - om det inte går att komma tillrätta med 
samtliga problem genom en generell lösning - utredningen hade bort kun
na föreslå speciallösningar för olika grupper av "småföretagare··. i den 
mån sådana grupper vore möjliga att särskilja och definiera. 

Kulturarbetarna är en mycket speciell grupp. '"Näringsutövningen" är 
som ovan påpekats knuten till den enskilde konstniirens person på ett siitt 
som skiljer honom från alla andra så bilade sjiilvsyssclsatta. Konstnären 
kan inte genom <ttt delegera sitt arbete till annan rationalisera verksamhe
ten. Skapandet av konstnärlig<t verk kan naturligtvis bara utföras av konst
nären själv. Inte heller är de "varor" eller "tjiinster" som kulturarbet;ire 
tillhandah:iller av en sådan art <ttt konstniiren kan övervältra ökade kostna
der - fört. ex. biträde i rättsliga angelägenheter - på avnämarna genom 
<tlt ta ut högre ·"priser"". Det torde v;ira allmänt bekant att bihlioteksersätt
ning. bidrag ur Författarfonden. konstnärsbidrag, royalty. reproduktions
honorar eller ersättning för överlåtelse av konstverk inte lir belopp, som 
faststiills genom några företagsekonomiska överviiganden. 

Mot bakgrund av det anförda vill KL YS föreslå, att i rättshjälpslagen tas 
in en särskild bestämmelse innebiirande att den som utövar litterär och 
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konstnärlig verksamhet inte ska anses som niiringsidkare i riittshjiilpsla
gen~ mt:ning. 

Några större svårigheter att definiera vilka som ska anses som konstniir
lig;i eller litteriira yrkesutövare torde inte uppstå. Sålunda stiiller sig pen
sionskommitten i sitt hetänkande "Pensionsfrågor m. m." (SOU 1977: 46) 
inte avvisande till KL YS förslag om ett särskilt inkomstslag för kulturar
betare: "Inkomst av konstnärligt och litterärt arbete." Någon tveksamhet 
inför definitionsfrågan uttrycks inte. Vidare kommer den sa kallade före
tagsskatteberedningen med stor sannolikhet att föreslå vissa särregler för 
just de konstnärligt och litterärt verksamma. 

KL YS vill i detta sammanhang än en gång beklaga den li1ist på s;imord
ning. som gör. att inte mindre än fyra utredningar samtidigt, nUmligen 
RUttshjiilpsutredningen. pensionskommitten, skatteutredningen och före
t<igsskatteberedningen. helt oheroende av varann alla har att t<i sHillning 
till fraga om kulturarbctarnas ställning som "näringsidkare". företagare el
ler rörelseidkare. 

Alht dessa frågor lir enligt KLYS mening oskiljbara och hör utredas och 
behandlas i ett sammanhang. Nuvarande ordning skapar stora svårigheter 
eller hindrar att det skapas förståelse för kulturarbetarnas situation. Pro
blematiken måste ses och behandlas i ett sammanhang, om den ska kunna 
förstäs och lösas på ett fruktbart sätt. 

5 Förmåner 

5.1 Kostnad vid bodelning 

5.1.l Hovrätten för Nedre Norrland 

Valet mellan bistånd av biträde och av skiftesman vid bodelning med an
ledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad blir enligt förslaget formellt 
sett neutralt; den lösning kan väljas som i varje särskilt fall är Himpligast. 
Enligt hovrättens uppfattning kommer emellertid i praktiken biträdesför
ordnande att dominera. om förslaget upphöjes till lag. En advokat som blir 
uppsökt av ena maken med begäran om bistånd inför en förestående bodel
ning kommer niimligen med säkerhet att i första hand uppfatta sig som 
partsbitriidc och begära förordnande som sådan. Man kan d:.irför utgå från 
att framdeles ofta flera personer - maximalt tvä biträden och en skiftes
man - kommer att bli engagerade i makars bodelning med anledning av 
äktenskapsskillnad eller boskillnad. 

5. 1.2 Göta hovrätt 

Utredningens förslag innebär enligt hovrättens mening att kostnaden för 
rättshjälpen med stor säkerhet kommer att öka väsentligt. Utredningen sy
nes förutsätta att ett bodelningsförfanmde normalt skall ombesörjas av bi
triiden och att skiftesman skall anlitas först sedan dessa misslyckats med 
att åstadkomma en delning. Enligt hovriittens erfarenhet kan ett bodel
ningsförfarande ofta pågå under avsevärd tid. Om biträdesersättning i så
dant fall utgår av allmänna medel kan det befaras att ytterligare tidsutdräkt 
uppkommer enär "kostnadspressen" på parterna försvinner. Den kost
nadsökning som blir följden härav kan förväntas bli endast till ringa del 
kompenserad av den kännedom om parterna och deras förhållanden. som 
biträdena kan ha förvärvat i skillm1dsmålet. Kan överenskommelse ej nås 
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mellan parterna måste skiftesman anlitas. eftersom endast han har möjlig
het att tvånpvis skifta boet. Utredningen förutsiitter att endast undantags
vis håde bitriide rn::h skiftesman kommer att anlitas i samma iircnde. Hov
rätten kan inte dela denna uppfattning. Enligt hovriittens mening ger utred
ningens förslag riittshjiilpsniimnderna inte heller möjlighet att i praktiken 
förhindra en sådan utveckling. Hovriitten delar i och för sig utredningens 
uppfattning att det vore önskviirt om parterna sjiilva kunde avgöra om i 
första hand biträde eller skiftesman skall anlitas. Enligt hovriittcns mening 
måste emellertid en avviigning göras mellan riittsskyddsintressct och kost
nadssynpunkterna. Hovriitten anser att reglerna i den nuvarande riitts
hjiilpslagstiftningen i förevarande hiinseende utgtir ett rimligt resultat av en 
sådan avvägning. Hovriitten avstyrker därför att utredningens förslag i 
denna del genomförs. 

5.1.3 Göteborgs tingsrätt 

Beträffande riittshjiilp vid bodelning lir det på skiil som anförts under ru
briken "beviljandefri\gor" tingsriittens uppfattning att det bör kunna an
förtros ät advokat att fä bevilja rättshjiilp i de fall förmånen avser hiträde 
eller skittesman. Endast niir till bitriide eller skiftesman skall utse~ person. 
som ej är advokat. eller niir rättshjälpen skall omfatta både bitriide och 
skiftesman bör riittshjälpsnämnden pröva frågan. I övrigt ansluter sig 
tingsrätten till det framlagda förslaget angående behov av rättshjiilp vid bo
delning och hur detta bäst skall tillgodoses. 

5.1.4 Kristianstads tingsrätt 

Enligt utredningen lir det ett samhällsintresse att bodelning kommmer 
till stånd (s. 159). Att svårigheterna vid bodelning ofta inte iir sakligt be
tingade utan beror på känslomiissiga attityder, medförande att liven myc
ket små och juridiskt okomplicerade hon kan vålla problem, måste enligt 
utredningen likvlil framtvinga någon form av restriktivitet i rättshjlilpsfrå
gan. Som tingsrätten ser saken gör sig emellertid intresset av att bodelning 
sker särskilt starkt gällande i fall nlir svårigheterna främst ligger pä det 
känslomiissiga planet. Det torde for övrigt vara en naturlig regel att svårig
heterna ligger på detta plan niir parterna inte klarat bodelningen i skillnads
målet: motstridiga uppgifter liimnas och sakförhållandena blir svära att ut
reda utan att det för den skull uppkommer några rent juridiska problem. 
Avsevärd risk föreligger att makes känslomässigt betingade agerande i bo
delningsfrågan kan medföra så tidskrävande arbete för bodelningsförrätta
ren och bli så dyrbart att den make som sökt bodelningen inte har råd att 
stå för sin del av kostnaden. Finns i sådant fall ingen möjlighet att få riHts
hjälp, blir resultatet att bodelning inte kan företagas. Detta vore självfallet 
mycket otillfredsställande. Att svårigheterna att genomföra en bodelning 
beror på att relationerna mellan parterna är känslomässigt infekterade gör 
det inte mindre angeläget att lämna rättshjälp än om bodelningen inrymmer 
juridi~kt besviirliga överväganden. Statsfinansiella synpunkter bör inte va
ra avgörande för miinniskors möjligheter att få rättshjälp i dessa fall. utan 
målet bör vara att rättshjälp skall beviljas när sådan verkligen behövs. 
Tingsrätten anser alltså att rättshjälp för bodelning skall kunna beviljas 
utan annan inskränkning än den som nu stadgas, nämligen att behov före
ligger av rättshjälp. En viss besparing i fråga om handläggningskostnader 
torde uppnås om prövningen av rättshjälpsfrågan blir mindre komplicerad. 

Tingsrätten har i fråga om valet mellan biträde och skiftesman inget att 
erinra mot en lösning som är neutral. dvs. det alternativ väljs som i varje 
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silrskilt fall ilr liimpligast. Enligt utredningen bör häda förmanerna fil utgå 
endast om siirskilda skiil föreligger. Hiirmed avses att restriktivitet skall 
iakttagas i detta avseende. Risken iir emellertid. enligt tingsriittens me
ning. att vid tilliimpningen av en sådan regel en alltför striing och oförnuftig 
praxis viixer fram. Det kan cxempdvis under inga förhällanden a1.:cepteras 
att av förordnat bitrhde päbö1jad bodelning skall behöva avstanna därför 
att riittshjiilp för skiftesmans arhetc inte kan beviljas. Finns skiil för att hä
da de angivna riittshjiilpsformånerna skall utgå bör så ske. Vad tingsrätten 
hiir föreslagit torde iiven undcrliitta handläggningen hos riittshjiilpsniimn
den od1 diirigenom verka besparande. 

Med de erinring.nr och synpunkter som här framförts vill tingsriitten till
styrka att förslaget i (ivrigt läggs till grund för lagstiftning. 

5.1.5 Rättshjälpsnämndcn i Stockholm 

I 20 * u11dru styckl't lagförslaget föreslås införandet av valmöjlighet mel
lan förmflnen av bodclningsförriittare eller av biträde i bodelningsangelä
genhet. Riittshjiilpsniimnden konstaterar till en bö1jan att avsikten är att 
det iir nämnderna som skall avgöra vilken av förmånerna, som i inlednings
stadiet skall ingå. Kostnadsaspekten skall därvid vara avgörande. Att göra 
denna avviigning kommer att stiilla stora krav på niimnderna inte minst 
med hänsyn till att en tämligen omfattande utredning erfordras i varje en
skilt iirende för att den avsedda prövningen skall bli meningsfull. För att 
kunna fullgöra denna uppgift kommer i ett inte ringa antal fall komplette
ringar av ansökningarna all behöva infordras. När väl så skett skall beslut 
fattas. Innan en fast praxis utve~klats på berört område nödgas då veder
börande tjänsteman lhandläggare) vid nämndkanslict föredraga åtminstone 
merparten av ansökningarna inför rättshjälpsnämnden. Därtill kommer att 
niimnden i förekommande fall måste "bevaka" tiven motpartens eventuel
la ansökan för att undvika att i samma bodelning parterna erhåller olika 
förmåner. En dylik kontroll förefaller närmast ogörlig om parternas ansök
ningar handliiggs av olika nämnder. Ett införande av förslaget skulle med 
andra ord inte i sig innebära någon minskad arbetsbörda för nämnderna 
utan snarare tviirtom. Det kan starkt ifrågasättas om niimnderna har någon 
möjlighet att klara av dessa arbetsuppgifter på ett tillfredsstiillande sätt. 
Nämnden vill också ifrågasätta huruvida inte ett genomförande av försla
get kommer att leda till icke obetydliga kostnad sökningar för det allmänna. 
Erfarenheten hur visat att i bodelningsiirendenas inledningsskede såväl kli
enten som ombudet ofta iir optimistiska om att kunna slutföra angelägen
heten utan att behöva anlita en bodclningsförrättare och därför hegi.ira att 
biträdesförmånen skall ingå. Nämnderna torde i denna situation svårligen 
kunna underlåta att bifalla en begäran om biträdesförordnande. Erfarenhe
ten har emellertid också visat att optimismen inte sällan varit felgrundad -
ofta beroende på emotionella men också på sakliga faktorer - och att en 
hodelningsförrättare måste begäras förordnad. I angivna situation kan man 
räkna med att framställning görs att även kostnaden för förriittningsman
nens anlitande skall ingå som förmån i den beviljade rättshjälpen. Med 
hänsyn till att denna förmän enligt nuv<1rande lag ingår som ett obligatori
um ligger det niira till hands att nämnderna anser sig föranlåtna att bifalla 
även denna framställning oaktat att biträdesförmänen redan ingår. Det är 
enligt nämndens uppfattning nämligen mindre svårmotiverat och i viss 
mån mindre stötande att med nuvarande konstruktion av systemet avslå en 
begäran om biträdesförordnande än vad det kan förväntas bli <1tt säga nej 
till att en bodelningsförriittares kostnad skall ersättas av allmänna medel. 
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Ntimnden anser alltså att utrednin!!cns försla!! kan vara iignat att leda till 
att heviljad riittshjlilp för hodelning i framtiden i ökad utstriicknin!! kom
mer att omfatta håda formerna av förmåner. Niimnden vill understryka att 
möjlighet finns att i viss man tillgodose de hehov utredningen velat tillmö
tesgå med sitt förslag redan inom nu giillande system. För det första tinm 
ju trots allt möjlighet att fä ett hitdide förordnat - något som for övrigt inte 
iir alldeles ovanligt - och för det andra skulle syftet till stor del uppnå~ 
med en liheralare tolkning från de allmiinna domstolarnas sida av möjlighe
terna att i iiktenskapsskillnadsmålen erstitta hiträdena för arhete med bo
delning inom ramen för skillnadsmålet. Ntimnden anser pl't anförda skäl att 
anledning saknas att ändra nuvarande regler för allmiin rlittshjälp i bodel
ningsärenden och avstyrker utredningens förslag. 

5.1.6 Rättshjälpsnämnden i Jönkiiping 
Utredningens förslag innebiir. att den rättssökandc i nl11·malfallct skall 

medges valfrihet mellan biträdesförmån llCh skiftcsmannaförml'tn. 
Nuvarande system har utan tvekan sina hrister. De problem som upp

kommer vid en bodelning kan vara så komplicerade och de motsättningar 
som finns mellan makarna så svara. att vardera maken kan ha ett uttalat 
behov av att ha ett biträde vid sin sida vid bodelningen. Nuvarande regel
system medges endast i undantagsfall att biträde förordnas. 

Skiftesamannaförmånen har getts starkt företriide. Som utredningen 
konstaterat. tenderar bodelningsärendcn att bli dyrbara. Dessa ärenden är 
känsliga. Personliga motsättningar mellan de inblandade parterna medför 
icke sällan att ärenden av detta slag tar lång tid m:h blir kostnadskrävande. 
Med hänsyn till det allmännas intresse av att kostnaderna för den allmänna 
rättshjälpen hålls på en rimlig nivå ifrågasätter rättshjälpsnämnden om en 
ytterligare utvidgning av möjligheterna att erhålla allmän rättshjälp är 
befogad. Ansökningar om allmän rättshjälp för bodelning är vanligt före
kommande. Det kan därför förväntas att avsevärda fördyringar blir följden 
av en liberalisering av möjligheterna att erhålla allmän rättshjälp. Fråga är. 
om nuvarande system verkligen är förenat med sådana brister. att det är 
ett samhällsintresse, att förmånerna utvidgas på det sätt utredningen före
slår. Rättshjälpsnämnden ifrågasätter. om det inte finns områden ifråga om 
vilka det ter sig mer angeläget med en utvidgning av möjligheterna att fä 
allmän rättshjälp. Detta är så mycket mer fallet som det nuvarande syste
met fungerar tillfredsställande. 

5.1. 7 Rättshjälpsnämnden i Malmö 
Utredningen föreslår att möjligheterna att få allmän rättshjälp i bodel

ningsärenden skall utökas. En ganska betydande restriktivitet skulle dock 
fortfarande råda. Nämnden vill som sin mening uttala att det kan starkt 
ifrågasättas om det finns anledning att vara mera restriktiv vid bedömning
en av behov av allmän rättshjälp i bodelningsärenden än i andra ärenden. 
Bodelning är för många människor en viktig rättslig angelägenhet och det är 
fel att tro att behovet av rättshjälp här är mindre påtagligt än eljest. Gifter
målsbalkens regler om bodelning är inte lättillgängliga och ingår inte i var 
mans kunskapsförråd. Risken för rättsförluster för den som inte får rätts
hjälp är inte obetydlig. 

Mot förslaget i övrigt har rättshjälpsnämnden ingen erinran. Sedan re
formen om ersättning för skiftesman vid bodelning genomfördes 1976 har 
till nämnden gjorts uttalanden från advokathåll. som genomgående tyder 
på att prioriteringen av skiftesman inte stämmer överens med det förfäran-
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de i bodclningsärcnden som tillämpas i praktiken. Det finns därför anled
ning tro att förslaget om valfrihet mellan biträde eller skiftesman - utan 
prioritering av den senare - kommer att medföra en smidigare handlägg
ning av dessa iin:ndcn. Rättshjälpsnämnden räknar inte heller med ökade 
kostnader till följd av det nya systemet. i vai:ie fall inte i någon större om
fattning eller på längre sikt. Det har sagts att skiftesman har möjlighet att 
tvångsvis skifta boet. Erfarenheterna hos nämnden visar emellertid att det 
endast i undantagsfall förekommer tvångsskifte. Som utredningen påpekat 
kan nämnderna genom att utöva en effektiv kostnadskontroll hålla kostna
derna för biträdes arbete med bodelningar nere. 

Problem kan möjligen uppstå om båda parter söker allmän rättshjälp för 
bodelning och har olika önskemål beträffande frågan om biträde eller skif
tesman skall förordnas. Riittshjälpsnämnderna får i sådana fall noggrant 
pröva vilken förmän som är lämpligast. 

5.1.8 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 
Nuvarande regler för erhållande av rättshjälp vid bodelning är i vart fall i 

sin tillämpning alltför restriktiva. Det är i hög grad angeläget att bestäm
melserna ges en annan och mer liberal utformning. Det finns inte något bä
rande skäl för att just rättshjälp vid bodelning skall ges en särställning. 
Rättshjälp bör i så.dana ärenden kunna erhållas efter samma bedömande 
som i vilket annat rättshjälpsärende som helst. 

5.1.9 Rätt<;hjälpsnämnden i Sundsvall 
Förmånerna vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad och bo

skillnad föreslås på nytt ändrade. Det nu framlagda förslaget har fördelen 
att ge valfrihet beträffande formen för den beviljade rättshjälpen. Det kom
mer därför sannolikt att bli vanligast att parterna biträds av egen jurist i 
första hand. Denna situation ter sig i allmänhet som den mest logiska fort
sättningen på äktenskapsskillnadsärendet. Om biträdena inte lyckas ena 
parterna. kan man undantagsvis fä anlita även skiftesman för allmänna 
medel. Skiftesmannakostnaden kommer säkerligen att bli måttlig, efter
som det kan förutsättas att partsbiträdena renodlat tvistefrågorna. Den fö
reslagna konstruktionen har utsikter att fungera tillfredsställande. Kost
nadsökningen bör bli måttlig. - Nämnden tillstyrker förslaget i denna del. 

5.1.10 Rättshjälpsnämnden i Umeå 
Rättshjälpsnämnden var i sitt yttrande över rättshjälp för skiftesman vid 

hodelning (Ds Ju 1975: 15) skeptisk till regeln om att skiftesman skulle vara 
den förmån som prioriterades inom rättshjälpssystemet framför biträdes
förordnande. Emellertid har enligt nämndens mening systemet fungerat 
synnerligen väl och nämnden kan för sin del ej finna anledning att ändra la
gen i det avseendet, vilket utredningen föreslagit. Skiftesman är ett effekti
vare. snabbare och billigare alternativ och bör därför för att undvika kost
nadsökningar för det allmänna prioriteras som förmån. Eftersom det arbe
te biträde i äktenskapsskillnad lägger ner i bodelningsfrågan ej sällan är 
ringa. då bodelning i och för sig är annan angelägenhet. anser nämnden i 
motsats till utredningen inte denna omständighet ha relevans ur kostnads
synpunkt. Om biträden förordnas primärt torde det i praktiken bli svårt att 
vägra rättshjälp för skiftesmannakostnader. när biträde uppger att för
handlingarna strandat och saken ej kan klaras av utan skiftesman. 
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5.1.11 Domstolsverkct 
För att rättshjälp skall beviljas vid bodelning krävs enligt gällande be

stämmelser att boet är i något hänseende komplicerat. Domstols verket de
hu- utredningens uppfattning att det kravet bör bibehållas. 

Reformen den I januari 1976 innebar att rättshjälp vid bodelning skulle 
omfatta även kostnad för särskilt förnrdnad skiftesman. Samtidigt begrän
sades möjligheten att dessutom erhålla biträde till fall där särskilda skäl 
förelåg. Lagstiftaren prioriterade med andra ord skiftesman. Anledningen 
härtill var bland annat att det kunde antas bli effektivare. snabbare och bil
ligare~ med skifh.:sman än med biträde. 

Utredningen har stannat för att lagstiftaren bör vara neutral i valet mel
lan biträde och skiftesman; parterna skall själva få välja vilken förmån de 
vill ha. Båda förmånerna skall dock fä utgå bara om särskilda skäl förelig
ger. Domstols verket kan i denna del inte instämma i utredningens uppfatt
ning. Anledningen härtill är följande. 

Det torde vara riktigt som utredningen på.pekat att prioriteringen av skif
tesman inte överensstämmer med det i praktiken vanliga förfarandet vid 
bodelning. Enligt domstolsverkets uppfattning är det därför sannolikt att 
utredningens förslag kommer att leda till att biträdesförordnande begärs i 
flertalet bodelningsärenden där rättshjälp kan komma i fråga. Visar det sig 
därefter att det inte går att komma överens om bodelningen krävs, som ti
digare nämnts. särskilda skäl för att förmånen av skiftesman skall ingå i 
rättshjälpen. Det finns därför en påtaglig risk för att biträdena alltför länge 
försöker förlika parterna. Biträdena kommer att pröva alla tänkbara möjlig
heter till uppgörelse innan begäran om skiftesman lämnas in till rättshjälps
nämnden. I det läget torde nämndens möjlighet att vägra skiftesman vara 
mycket liten; en skiftesman blir i den uppkomna situationen det billigaste 
alternativet. Möjligheten att via prutningar i biträdenas konstnadsräkning
ar kommer tillrätta med problemet torde vara mycket små. Enligt dom
stolsverkets mening kommer alltså "särskilda skäl" att anses föreligga i så 
gott som samtliga de fall där biträde först förordnats och där det senare vi
sar sig att bodelningen inte går att lösa med hjälp av bara biträde. Om där
emot skiftesman först förordnats får "särskilda skäl" en annan styrka. 
Skiftesmannen har ju alltid möjlighet att lösa sin uppgift genom ett tvångs
skifte. Enligt domstolsverkets mening kan den av utredningen föreslagna 
lösningen därför inte sägas vara neutral i valet mellan biträde och skiftes
man; förslaget prioriterar biträde. 

Utredningen har ansett att det inte är självklart att kostnaderna för skif
tesman blir lägre än kostnaderna för biträde. Med hänsyn till vad dom
stolsverket ovan anfört torde en avsevärd kostnadsökning bli en följd av 
utredningens förslag. 

Domstolsverket anser alltså att den nuvarande prioriteringen av skiftes
man bör bestå. Även i fortsättningen bör särskilda skäl föreligga för att bi
träde skall förordnas. Enligt domstolsverkets mening bör dock i motiven 
en viss uppmjukning ske beträffande kravet på. särskilda skäl. Det kan så
lunda ifrågasättas om inte biträde bör förordnas för make när andre maken 
har eget biträde. 

Advokaten Sven-Inge Söderberg är skiljaktig och anför att parterna på sätt 
föreslås i 20 § RHL medgives rätt att själva välja vilken förmän de vid bo
delning önskar i valet mellan biträde och skiftesman. 

Förslaget kommer väl att prioritera valet av biträde framför skiftesman 
för att därigenom kunna tillvarataga den icke obetydliga insikt om boet 
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som partshitriidena erMllit under arhetcl med iiktt'nskapsskillnadcn rt'sp. 
b,1skillnaden. I flertalet fall torde hl•llelningsäremk kunn;; slutföras inom 
sex timmar. För undvikande av piltalade risker för att bitriidena skulle 
komma att uraga ut pt1 handHiggningen för att "pröva alla tänkbara m(i_jlig
hcter till uppgörelse innan begär<tn om skif'icsman himnas in till riittsh.iiilps
nämnden .. synes mig diirfor den ht•griinsningen kunna göras vid fön•rd
nande av bitriide i lwdelningsiirende att bitriidets riitt att arbeta med bodel
ningen hegränsas till sex timmar. varefter han har att undcrstiilla riitts
hjälpsnämnden frt1gan 11m fi.irorunande av skit°tt'sman för mi..,.iliggörande av 
tvångsskifte eller riitl för biträdet att slutföra iirendet d~t enighet i och för 
sig föreligger mellan makarna men vissa redPvisade Mg:irder kv<1rst~1r in
nan ärendet kan slutföras. Det skall givetvis vid fön•rdnandc av sl.;ifksman 
också flligga bitriide att till skiftesmannen Liverbmna verks1iilld uppteck
ning av boet lib••m att redl>göra för i vilka avseenden skiljaktig mening 
föreligger mellan makarna sa att skiftesmannen snabht kan -;lutförn iiren
det. 

5.1.12 Allmänna advokatbyråkommitten ( 1977: 11) 
Även den föreslagna regeln om att skifte~man inte liingre skall vara den 

prioriterade förmtmen vid rättshjälp i bodelningsiirenden hör gagna de all
männa advokatbyrflerna. Advokaterna diir kommi.:r i större utstriickning 
än nu att kunna åtaga sig ocksf1 handHiggningen av de klienters b1ldelnings
ärenden som de biträtt i skillnadsprocess. Eftersom di.: allmiinna adVl)kat
byråernas ärendestruktur iir starkt präglad av skillnadsmftl. k11mmer den 
nya regeln att ge byråerna ett visst tillskott av iirenden. diir allv••katerna 
p. g. a. sin bakgrundskunskap kan gripa sig an problemlösningen tidigare 
än i andra nya ärenden. Det blir alltså ett effektivare utnyttjande av ju
ristresurserna. 

5.1.13 Sveriges advokatsamfund 
Hur rättshjälpen skall utformas vid boddnini.: ·- främst efter äkten

skapsskillnad - för att motsvara de ambitioner i frflga om juridiskt bisti\nd 
som präglar rättshjälpslagstiftningcn i övrigt har länge diskuterats. Sam
fundet konstaterar att denna fråga kan anses genom förslaget vara löst på 
ett godtagbart sätt under förutsättning att tolkningen av begreppet särskil
da skäl (20 §)inte blir restriktiv. Härvid beaktar samfundet att bodelningen 
många gånger för den enskilde framstår som mera betyddsefull och intri
kat än de egentliga skilsmässnfrågorna. där rättshjälpsbehovet är bättre 
tillgodosett. 

Samfundet vill i detta sammanhang beröra frågan om kostnaderna för så
dan uppteckning av tillgångar och skulder som avses i 9 kap. 9 S och 11 
kap. 12 § giftermålsbalken. I rättstillämpningen förekommer i vart fall 
tveksamhet huruvida den person som av rätten förordnats jämlikt 11 kap. 
12 § giftermålshalken kan tillerkännas ersättning enligt rättshjälpslagen för 
sitt arbete. Kostnaden har av domstol ansetts inte utgöra sådan kostnad 
för bevisning eller annan ersättningsgill kostnad enligt 9 * rättshjälpslagen 
som kan utgå på grund av beviljad rättshjälp för äktcnskapsskillnad. Inte 
heller har kostnaden ansetts kunna utgå i senare beviljad rättshjälp för bo
delning. eftersom kostnaden uppkommit i iiktcnskapsskillnadsmfl.lc\ och 
alltså innan rättshjälp för bodelning ens kan beviljas. Det kan många gång
er vara av väsentlig betydelse för make att fä till st1'md sådan bouppteck
ning som nu avses. Möjligheten härtill är dock i det närmaste spolierad. om 
maken inte har egna medel att själv betala boupptel:kningsförrättaren med. 
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Samfundet vill därför föreslå att möjlighet heredes genom ändring av 
författningstexten i 13 * - att av allmiinna medel tillerkänna houppteck
ningsförrättare ersättning i nu angivna båda fall. 

5.1.14 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 
Detta institut har enligt föreningens uppfattning i det hittillsvarande 

rättshjälpssystemet blivit alldeles för styvmoderligt hchandlat. Man har 
uppenbarligen inte satt sig in i de svåra problem en bodelning nu kan med
föra. Det skall också klart utsägas. att de rättssökande inte förstår varför 
denna fråga hehandlas på detta sätt. 

Föreningen vill med bestämdhet förorda att allmän rättshjälp skall kun
na erhållas som i vilket annat ärende som helst. 

Enligt nuvarande praxis kan rättshjälp ej erhållas. om bodelningen en
dast avser lösöre eller mindre skulder. Man har därvid inte tillräckligt be
aktat 

I) att bodelningen ofta omfattar hyresrätt till lägenhet och eventuellt 
överförande av sådan rätt. 

2) att det i fråga om ogifta samboende och i fall där giftorätt är utesluten 
genom äktenskapsförord eller då utländsk rätt är tillämplig går bra att få 
allmän rättshjälp. 

3) att bodelning inte kan erhållas med hjälp av småmålslagen. 
I det fall bodelningstvisten endast rör mindre värden torde man kunna 

förutsätta. att skiftesmannen snabbt kan fatta beslut. varigenom kostna
derna hålls nere. 

Då man överväger de ekonomiska konsekvenserna från samhällets syn
punkt. bör beaktas att många av de mindre bemedlade i stället för att få ut 
egendom genom bodelning. nödgas begära socialhjälp för att kunna inköpa 
nödvändiga inventarier. 

Den inställning. som intas i nu gällande praxis. gynnar den rike men 
missgynnar den fattige. För den senare är det av stort personligt intresse 
att kunna få ut möbler eller att fä hyresrätten sig tillerkänd, men för detta 
saknas möjligheter. 

Det skall även påpekas. att det biträde som hjälpt klienten med skilsmäs
sa har omfattande kunskaper om dennes ekonomiska förhållanden. Biträ
det bör därför få bevilja allmän rättshjälp enligt huvudregeln och arbeta 
upp till 6 timmar. Fråga om allmän rättshjälp för tid därefter bör avgöras av 
rättshjälpsnämnd. varvid nu rådande stränga restriktivitet bör minskas. 
Skiftesman bör alltid förordnas och ersättas av rättshjälpsnämnd. 

5.1.15 Hyresråden Frans-Gösta Svanberg och Jan Bergendal 

Undertecknade, hyresråden Frans-Gösta Svanberg och Jan Bergendal 
vid hyresnämnden i Malmö, brukar av Malmö tingsrätt förordnas att för
rätta bouppteckning och bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Vi 
är därför insatta i de frågor som är förbundna med behovet av rättshjälp 
vid bodelning och vill med anledning därav avgiva följande yttrande. 

Behovet av rättshjälp 

De nu gällande reglerna om rättshjälp vid bodelning tillkom 1.1.1976. I 
9 § andra stycket rättshjälpslagen stadgas att kostnad för rättshjälp är bl. a. 
den rättssökandes kostnad för skiftesman som förordnats att verkställa bo
delning. I 19 §tredje stycket stadgas att biträde får förordnas i bodelnings
ärende endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till makarnas för-

23 Riksda11en 1978/79. I sam/. Nr 90 



Prop. 1978/79: 90 354 

hållantlen eller boets beskaffenhet. Den grundläggande förutsättningen för 
beviljande av rättshjälp är den allmänna regeln i 6 * att allmän rättshjiilp 
fär famnas fysisk person i rättslig angeliigenhet om han behöver sådant bi
stå.nu. Någon särskild restriktivitet vad gäller beviljande av rättshjälp för 
bodelning är säledes inte föreskriven i lagtexten; av lagen framgår endast 
att skiftesman prioriterats framför biträde. eftersom biträde får förordnas 
bara om särskilda skäl föreligger. l förarbetena (prop. 1975/76: 47 J göres 
emellertid vissa inskränkande uttalanden. Det sägs (sid. 40) att det huvud
sakliga tillämpningsområdet för rättshjälp blir fall där fastighet. rörelse el
ler annan mera svärskiftad egendom ingår i boet. Andra omständigheter 
kan ibland motivera rättshjälp. t. ex. tillämpning av jämkningsregeln i 13 
kap. 12 a § giftermfllsbalken eller förekomsten av tvistiga vederlagsfrflgor. 

Det angivna motivuttalandet har enligt vår mening på ett olyckligt sätt 
kommit att prägla praxis. Rättshjälpsnämnden i Malmö beviljar enligt vår 
erfarenhet praktiskt taget aldrig rättshjälp i andra fall än när fastighet. rö
relse eller någon gång bostadsrättslägenhet ingår i boet. Förekomsten av 
fastighet. rörelse eller bostadsrätt ger emellertid dåligt uttryck för de fall 
då behov av rättshjälp verkligen föreligger. Andra fall kan vara de i moti
ven nämnda. då den särskilda jämkningsregeln eller tillämpning av veder
lagsreglerna är aktuell. Rättshjälpsutredningen anser (s. 159 n-160) att 
även en rad andra förhällanden bör tillmätas stor betydelse vid prövning
en. Som exempel nämner man att fordringar eller skulder av skilda slag in
går i boet. att avbetalningsgods av större värde ingår eller att enskild egen
dom eller försäkringar finnes. Vi vill helhjärtat instämma i dessa uttalan
den av utredningen och kommer i det följande att belysa vår ståndpunkt i 
denna fråga. Samtidigt vill vi framhålla att förekomsten av en fastighet 
ingalunda alltid gör bodelningen komplicerad. Fastigheten kan t. ex. vara 
en villa i gruppbebyggelse. vars värde är relativt lätt att fastställa. I dessa 
fall är dessutom makarnas ekonomiska ställning ofta sådan att behovet av 
rättshjälp inte är särdeles stort. Vi anser alltså att rättshjälp bör beviljas ef
ter en betydligt friare prövning än den rättshjälpsnämnderna nu anser sig 
kunna göra. 

En i praktiken ofta förekommande situation är följande: En make har, 
kanske mer eller mindre handgripligen av den andre maken, tvungits att 
lämna hemmet och har kanske bara fått med sig ett fåtal personliga tillhö
righeter. Den make som bor kvar motsätter sig bodelning. Maken anser sig 
kanske ha rätt till detta för att han utsatts för personliga oförrätter av den 
andre maken. för att denne underlåtit att bidraga till familjens försörjning. 
på grund av gamla skuldförhållanden e. d. I dessa fall är bodelningen som 
regel inte komplicerad i den meningen att svårvärderad egendom ingå.r. Of
tast består boet av lösöre och möjligen en bil eller en insatslägenhet. Kom
plikationen ligger i makarnas eller den ena makens inställning till själva bo
delningen. Att få till stånd en uppgörelse i godo är oftast meningslöst. och 
biträdena i äktenskapsskillnadsmålen inser snart att bodelningsförrättare 
måste förordnas. Denne har att med ledning av makarnas motstridiga upp
gifter och anspråk söka göra en så rättvis delning som möjligt. Arbetet kan 
många gånger bli tidskrävande och därför dyrbart. Om nu den make som 
söker bodelning inte har råd att stå för sin del av kostnaden blir helt enkelt 
resultatet att bcdelning inte kan företagas. Maken fär alltså inte sin rätt. 
Det säger sig självt att detta inte är tillfredsställande. 

Det förekommer ofta att en av makarna gör gällande skuld till föräldrar 
eller andra anhöriga under det att den andre maken hävdar att inget verk
ligt skuldförhållande föreligger. En annan liknande situation är att en av 
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makarna pt1star företrädesrätt vid delningen till viss egendom med pästä
ende att den är gåva från anhöriga. Sädana förhällanden kan vara sv11ra att 
reda ut. m:h utgången av tvisten kan vara betydelsefull för parterna. fram
för allt sedd i relation till de blygsamma ekonomiska villkor parterna ofta 
lever under. Behov av rättshjälp föreligger således ofta i dessa fall. 

Andra komplicerade hodelningsfall kan vara stidana. där det gäller att 
faststiilla vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods och 
om förkovran skett av enskild egendom. Avgörandet av sädana frflgor har i 
regel stor betydelse för det ekonomiska utfallet av bodelningen. Detta gäl
ler också när ena maken hävdar rätt till vederlag enligt 13 kap. 6 § gifter
mfllsbalken. t. ex. med pflsttiende att andra maken spelat bort egendom el
ler avhänt sig egendom till anhöriga. Bodelningen blir i dessa fall närmast 
att jiimföra med en riittegflng i första instans och behovet av riittshjiilp det
samma som i en rättegting. 

Sammanfattningsvis anser vi att rättshjiilp för bodelning skall kunna be
viljas utan annan inskränkning än den som nu stadgas i 6 § rlittshjälpslagen 
och skall vara oföriindrad enligt 1 §förslaget till ny lag. nämligen att behov 
föreligger av rättshjälp. Att i en enkel formel angiva när behov föreligger lir 
inte möjligt. Rättshjälpsnämnderna bör kräva att redogörelse för det pfl
sti\dda behovet ordentligt lämnas i ansökningshandlingen. och de bör i 
större utsträckning än nu rätta sig efter detta. Om skiftesman förordnats. 
bör betydelse tillmätas vad denne har att säga i fråga om behovet av rätts
hjälp. Rättshjälpsnämndens omsorg bör inte i första hand gälla statskas
san. Målet för nämndens verksamhet bör vara att rättshjälp skall beviljas 
när sådan verkligen behövs. 

Rättshjälp fi.ir bitriide eller sk(fie.rnwn 

Vi instämmer i vad utredningen anför på sid. 160 om det praktiskt vanli
ga förfarandet vid bodelningar. Det är vanligt och också lämpligt att biträ
dena i äktenskapsskillnadsmålet pilbörjar arbetet med bodelningen och 
fortsätter detta så långt som möjligt. När det visar sig att de inte kan iistad
komma en uppgörelse i godo anlitas skiftesman. Denne behöver i regel dft 
inte göra arbetet med bouppteckning och delning från början utan kan be
gränsa sitt arbete till avgörande av bestämda tvistefrågor. Han kommer 
alltså att fungera som en domare i första instans. Vi tillstyrker utred
ningens förslag att rättshjälpsreglerna konstrueras så att de inte motverkar 
denna naturliga gång. Vi tillstyrker därför den ifråga om prioriteringen 
neutrala regel. som utredningen framlägger i 20 §. Mera tveksamma är vi 
om båda förmånerna tillsammans skall få utgå bara om särskilda skäl före
ligger. En sådan inskränkning kan komma att tolkas alltför restriktivt. Om 
biträden förordnats men dessa misslyckas med att fä till stånd en uppgörel
se. för bodelningen inte avstanna därför att rättshjälp för skiftesmans arbe
te inte kan beviljas. Om biträdena påvisar att de gjort vad de kan. att be
stämda tvistefrågor återstår och att en eller båda av makarna har behov av 
rättshjälp för att bekosta skiftesmansarbete. bör rättshjälpen omfatta kost
naden för skiftesmannen. 

Kostnad fi.ire amökan om rättshjälp 

Enligt 20 § nu gällande lag och 29 § förslaget fär ersättning till advokat 
avse även kostnad som uppkommit före ansökan om rättshjälp, om ansö
kan gjorts utan oskäligt dröjsmål. Denna regel bör utsträckas att gälla även 
ersättning till skiftesman. Motivet härför är följande. 

När någon av oss erhållit förordnande som skiftesman brukar vi kalla 
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pa11erna till sammantriide. Konstateras det därvid att en eller bäda av ma
karna bör vara beriilligad till rättshjälp anmodar vi dem att ansöka därom. 
Vid det fortsatta sammantriidet går man igenom vad som finns i \1oet och 
vilka tvistefrägor som föreligger i syfte att driva delningsfrågan så långt 
som rni>.iligl och eventuellt slutföra den. Men ersättning för detta arbete 
kan inte utgå enligt riittshjälpslagen. Skiftesmannen får diirför avbryta ar
hetel st1 snart han konstaterat att det finns anledning att söka rättsh.iälp el
ler ocksä försöka fä ut ersiittning av parterna själva. En tredje utväg är att 
skriftligen eller tclefonledes uppmana makarna att söka rättshjälp innan de 
kallas till sammanträde. Även detta är emellertid en dålig lösning med hän
syn till att utredningen av boet och utredningen av makarnas ekonomiska 
förhållanden hör nära ihop och det dessutom enligt nu tillämpad praxis hos 
riittshjälpsnämnden i ansökan om ri\.ttshjälp för bodelning gäller att ange 
vilka särskilda skiil som finns. 

Räusl~jiilp fiir ho11ppted.11i11R 

Enligt 13 kap. I *giftermåls balken i dess lydelse före 1.1.1974 skulle bo
delning förrättas redan i anledning av hemskillnad. Genom den nya lag
stiftningen om äktenskapsskillnad försvann institutet hemskillnad. och bo
delning kan nu förutom vid makes död endast förrättas i anledning av bo
skillnad eller äktenskapsskillnad. Detta innebär när betänketid förekom
mer att bodelningen måste vänta minst sex månader till efter äktenskaps
skillnaden. Bodelningsproblemen aktualiseras emellertid redan vid ansö
kan om äktenskapsskillna<l. Visar det sig att dessa problem är svårlösta. 
brukar biträdena i äktenskapsskillnadsmålet jämlikt 11 kap. 12 ~ gifter
mtilsbalken ansöka om rättens förordnande för någon att uppteckna ma
karnas tillgångar och skulder. Det förutsätts att denne person efter äkten
skapsskillnaden om så behövs skall förordnas till bodelningsförrättare. Ar
betet med bouppteckningen är naturligtvis nära förbundet med den kom
mande delningen och går i själva verket inte att skilja från denna. Ofta kan 
houpptcckningsförrättarcn åstadkomma en uppgörelse i godo om hur del
ningen skall gå till. Denna uppgörelse får sedan bekräftas efter äktenskaps
skillnaden. Den har kanske då redan verkställts. 

Bouppteckningen skall avse förhållandena då talan väcktes, alltså ske 
per den dag, då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till rätten. Det är 
därför angefäget att arbetet med bouppteckningen kommer igång så snart 
som möjligt. Ju längre tiden går. desto svårare blir det att fastställa förhål
landena på bouppteckningsdagen och desto mera invecklade avräkningar 
blir det för tiden mellan bouppteckningsdagen och delningsdagen. 

Rättshjälpslagen anses f. n. inte medge att rättshjälp utgår för boupp
tcckningsförrättarens arbete. Som framgår av vad som förut sagts är detta 
en brist. Bouppteckning enligt 11 kap. 12 § giftermålsbalken kan inte jäm
föras med bouppteckning efter dödsfall. som ingår bland vad utredningen 
(sid. 131 ft) betecknar massärenden. Förutsättningarna för rättshjälp bör 
vara desamma som vad gäller rättshjälp för skiftesman. Vi anser därför att 
13 § andra stycket 7. i förslaget bör gälla skiftesman eller boupptecknings
förrättare enligt 11 kap. 12 § giftermålsbalken. I 20 § andra stycket bör 
stadgas att rättshjälpen skall omfatta kostnaden för skiftesman eller bo
uppteckningsförrättare enligt 13 ~ andra stycket 7. 17 § första stycket 5. 
bör i konsekvens härmed innefatta fall, då den rättsliga angelägenheten av
ser bouppteckning enligt 11 kap. 12 § giftermålsbalken eller bodelning med 
anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad. 
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5.2 Kostnad för privat sakkunnig 

5. 2.1 Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolen har i sak ingen erinran mot förslaget i denna del 
(28 ~). Vissa tolkningssvarigheter kan emellertid uppstå om vad som skall 
förstås med "mindre omfattande" resp. "mer omfattande .. utredning. Be
tänkandet iir högst lapidariskt härvidlag. Klargörande motivuttalanden bör 
göras i det kommande lagförslaget. 

5.2.2 Göta hovrätt 

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag angående ersättning till privat 
sakkunnig och befrielse från vissa expeditions- och exekutionsavgifter 
samt lämnar vad utredningen i övrigt anför i rubricerade avsnitt utan erin
ran. 

Beträffande ersättning till privat sakkunnig vill hovrätten emellertid före
slå följande ändringar. Beslut om utredning av enklare beskaffenhet bör i 
de fall rättshjlilp beviljats utan att biträde förordnats meddelas av de i 28 § 
2 st. 2 p. angivna myndigheterna. om den rättsliga angelägenheten hand
läggs vid nagon av dessa, och inte. såsom utredningen föreslår, av rätts
hjälpsnämnden. Vad angår de mer kostnadskrävande utredningarna bör 
finnas möjlighet för den beslutande myndigheten att ange utredningens in
riktning och omfattning. Eventuellt bör också sökanden vara skyldig att 
lämna uppgift om bl. a. beräknad utredningskostnad. Bestämmelser i dessa 
avseenden bör lämpligen intagas i rättshjälpsförordningen. 

5.2.3 Göteborgs tingsrätt 

Vad avser frågan om ersättning för privat sakkunnig vill tingsrätten fästa 
uppmärksamheten på svårigheten att här kontrollera kostnadsutveckling
en. Bestämmelser om någon form av "kostnadstak" för utredning av 
enklare beskaffenhet bör lämnas. 

5.2.4 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Utvecklingen har visat att en viss kontroll av möjligheten för ett biträde 
att besluta om utredning är nödvändig. Rättshjälpsnämnden har därför i 
princip ingen erinran mot förslaget. Däremot kommer naturligtvis frågan 
att uppstå vad som skall avses med begreppet "mindre omfattande utred
ning". För att undvika oklarheter och inte minst underhandsförfrågningar 
föreslår nämnden införandet av en beloppsgräns varvid basbeloppet synes 
vara lämpligt relationsobjekt. Nämnden vill tillråda att gränsen inte sätts 
alltför lågt och föreslår för sin del att ett belopp motsvarande 1/3 av aktu
ellt basbelopp anges som gräns för den sammanlagda kostnad beträffande 
utredning som ett biträde eller skiftesman äger föranstalta om. Utredning
ens förslag att ett biträde skall kunna föranstalta om utredning även om 
angelägenheten redan är föremål för domstols behandling är beaktansvärt 
och föranleder ingen erinran från nämndens sida. Vid angivna förhållande 
föranleder utredningens förslag att domstolen m. fl. myndigheter då skall 
besluta om mera omfattande utredningar inte heller någon erinran. Praktis
ka skäl talar i stället för förslaget. 

5.2.5 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

Rättshjälpsnämnden ifrågasätter, om den modell som utredningen tän
ker sig vid tillämpningen icke skulle kunna leda till mindre önskvärda re
sultat. En av hörnstenarna i rättshjälpslagstiftningen är, att biträdet själv-
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stiindigt tiinkes sköta det uppdrag han fi'tlt av sin klient. Denna sjiilvstiin
Jighet har gäng pä gfrng poiingterats. sf1väl i motivuttalanden som i olika 
kommentarer. l Arrfc!ts k~rn1mentar till rättshjlilpslagen. 2 uppi. s. 121, 
finns till och med uttalat ett förbud för rättshjiilpsniimnden att pti biträdets 
önskemfll Himna förhandsbesked i ena eller andra riktningen. Även i nu 
föreliggande utredning har vikten av att bitrii.dets självständighet vidmakt
hålles. ja t. o. m. utvidgas. poängterats. Om utredningens förslag i nu ifrå
gavarande avseende genomföres torde det innebära en knät:k för bitriidets 
sjiilvstiindighct. Förslaget torde ocksä leda till att mål där ena eller bäda 
pai1erna har allmiin rättshjälp av domstol handläggs på ett annat siitt än 
andra mål. nägot som i andra sammanhang ansetts mindre önskvärt. En 
privat utredning av det slag varom här är fråga är dessutom ett vapen av vi
tal betydelse i ifrågavarande tvist. För det biträde som är män om sin 
klients biista torde det därför te sig oacceptabelt att bringa till myndighets 
kännedom vilken utredning han tänker vidta med ty åtföljande risker att 
motparten fär kännedom om efter vilka riktlinjer han tänker arbeta. 

Rättshjiilpsnämnden vill inte föra fram något eget förslag i detta avseen
de. Nämnden anser dock att hithörande spörsmäl bör uppmärksammas i 
den allmänna översyn av riittegångsbalken som påbörjats 01.:h ifrågasiitter 
om inte lösningen av hithörande frågor bör anstå tills vidare. 

5.2.6 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

I yttrandet över DON:s promemoria förordade riittshjälpsnämnden att 
ersättning för privat sakkunnig skulle utgå av allmänna medel även om 
uppdraget utförts efter det talan väckts vid domstol samt att denna ersiitt
ning skulle bestämmas av domstolen i en där anhängig riittegång. Nämn
den pekade också på behovet av kostnadskontroll och föreslog möjlighet 
for rättshjälpsnämnderna att få sätta ett visst högsta belopp för utrednings
kostnader. 

Utredningen synes mena att det för en effektiv kostna<lskontroll iir till
räckligt med regeln att bitrii.det hos rätlshjälpsnämnd eller domstol måste 
begära tillstånd till mer omfattande utredning. Rättshjälpsnämnden ifråga
sätter om man inte bör gå ett steg längre. Utre<lningskostnaderna har i 
mänga fall visat sig uppgå till mycket höga belopp. För att förhindra att 
kostnaderna blir alltför höga i jämförelse med tvisteföremålets värde bör 
därför beslutande myndigheter ges möjlighet att sätta ett visst tak för ut
redningskostnadcrna. 

I övrigt ansluter sig rättshjälpsnämnden till förslaget i denna del med an
märkning att härigenom nya och svåra uppgifter anförtros rättshjälps
nämnderna. 

5.2. 7 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Nämnden tillstyrker att kostnad för privat sakkunnig införes som för
män vid allmän rättshjälp men ställer sig tveksam till det föreslagna förfa
randet. 

En för parten viktig skillnad mellan privat sakkunnig och sådan sakkun
nig som nämnts av rätten är att parten disponerar över den private sakkun
niges utlåtande. något som inte är fallet beträffande rättens sakkunnige. 
Orsak till att inhämtat utlåtande inte åberopas kan exempelvis vara att det
ta visar sig ge stöd för motpartens talan. Enligt utredningens förslag skall 
beslut om mera omfattande utredning i vissa fall fattas av domstol eller 
myndighet. Även ersättning för utlåtande skall fastställas av domstolen el
ler myndigheten. Den föreslagna ordningen fär förutsättas innebära att 
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part alltid mästc ingiva den private sakkunniges utH\tande för att domsto
len skall kunna pröva skäligheten av begärd ersättning. Delta torde bli fal
let även niir parten valt att inte äberopa utlätandet i målet, vilket måste te 
sig otillfredsställande för parten. För att undvika denna olägenhet förordar 
nämnden att advokaten iiven i fortsättningen ges riitt att besluta om utred
ning samt att rättshjiilpsniimnd fastställer ersättning härför. 

5.2.8 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 

Möjligheterna att anlita privat sakkunnig föreslås av utredningen fä den 
utformning som väl närmast var avsedd med 1972 års proposition med för
slag till rättshjälpslag. Denna återgång torde vara motiverad av ekonomis
ka skiil. Såvitt nämnden har sig bekant har något missbruk av gällande reg
ler inte förekommit. Den möjlighet som biträde har att införskaffa utred
ning bör givetvis fä en sådan utformning att parternas likställighet i en tvist 
kan upprätthållas. Den bör alltså inte begränsas till det förprocessuella sta
diet. Svarandcparten. som kan bli överrumplad av en stämningsansökan. 
skulle därmed kunna betas möjligheten att införskaffa egen utredning i 
ärendet. Inte heller är det lämpligt att utredningens art eller omfattning på 
förhand hegriinsas. Hur en bestämmelse i ämnet skall utformas vill rätts
hjiilpsnämnden inte ta ställning till i annan mån än att dess huvudsyfte 
måste vara <1tt processande parter skall bli Likställda i berörda avseende. 

5.2.9 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Utvidgning av defi"irmåner som ingår i rättshjälp på sätt utredningen fö
reslagit tillstyrkes. Förslaget att biträdet skall ha skyldighet att inhämta 
tillstånd till mer omfattande 11treJ11i11g finner nämnden vara utmärkt. 
Emellertid måste i anvisningar eller i rättshjälpsföron.lning intagas bestäm
melser om att i ansökan om tillstånd till utredning skall lämnas detaljerade 
uppgifter blantl annat om vad man tänkt sig för utredning, vem man tänkt 
anlita. kostnadsförslag från utredaren och vad som skall visas. Beslutande 
myndighet måste för sin prövning för att hålla kostnaderna under kontroll 
ha ordentligt med material. 

5.2.10 I>omstolsverket 

Domstolsverket tillstyrker utredningens förslag att biträdet på egen 
hand skall få besluta bara om utredning av enklare beskaffenhet. Härmed 
lagfästs vad som enligt förarbetena till den nuvarande rättshjälpslagen kan 
sägas egentligen ha varit avsett med reglerna om utredning i utomproces
suell angelägenhet (prop. 1972: 4 s. 259). Till ledning för bedömning av frå
gan av vad som kan anses vara sådan enklare utredning bör emellertid i 
förarbetena till en kommande lagstiftning anges till hur stort belopp kost
naden för sådan utredning ungefärligen bör fä uppgå. Om allmän rättshjälp 
beviljats utan att biträde förordnats skall enligt förslaget rättshjälpsnämnd 
besluta om mindre omfattande utredning. Beslut om sådan utredning bör 
när angelägenheten handläggs vid någon av de i 28 § andra stycket andra 
punkten angivna myndigheterna, i stället meddelas av sådan myndighet. 

Beträffande mera kostnadskrävande utredning föreslås att tillstånd skall 
inhämtas av rättshjälpsnämnd, allmän domstol. förvaltningsdomstol samt 
vissa andra myndigheter. Utredningens förslag innebär vidare att privat 
sakkunnigutredning i ersättningshänseende behandlas lika med utredning i 
utomprocessuell angelägenhet och i förvaltningsärende. Domstolsverket 
tillstyrker utredningens förslag även i nu berörda delar. Den föreslagna 
ordningen är ägnad att undanröja den bristande balans. som nu kan förelig-
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ga mellan parter i riittegfing pl\ grund av ersättningsreglerna. De föreslagna 
reglerna bör emellertid i en blivande rättshjiilpsförordning kompletteras 
med föreskrifter som kan möjliggöra en reell kontroll av utredningsbcho
vct och av kostnaderna. Sålunda bör i förordningen klart anges vilka upp
gifter rättssökande skall lämna till tillständsprövande myndighet. Det kan 
t. ex. ifrågasättas om inte sökanden skall lämna uppgift om beräknad ut
redningskostnad. Uppgift härom torde vara möjligt för sökanden att inför
skaffa genom att begära anbud av den som skall medverka vid utredning
en. I likhet med reglerna om utredning i 5 kap. 12 § expropriationslagen 
( 1972: 719) bör myndighet som skall ge tillstånd till utredning kunna genom 
direktiv ange utredningens inriktning och omfattning. Möjlighet bör vidare 
finnas för myndigheten att ange ett högsta belopp för utredningskostnader
na. 

5.2.11 Sveriges advokatsamfund 
I sitt yttrande 1975 över DON:s promemoria anförde samfundet på den

na punkt föl.iamk. 
Beträffande kostnaden för privat sakkunnig anser samfundet all crsätt

ningsrcglerna bör ändras på sädant sätt att privat sakkunnig kan crhälla er
sättning enligt rättshjälpslagen även för arbete under processen. Det borde 
principiellt inte medföra någon skillnad i ersättningshänseende om den pri
vate sakkunnige anlitats före eller under processen. Medan käranden re
dan före målets anhängiggörande kan ha föranstaltat om utredning. har 
svaranden måhända inte ansett sig behöva sörja för sakkunnigutredning 
förrän målet blivit anhängiggjort. Visserligen kan man då hemställa att rät
ten förordnar en sakkunnig. Därigenom skulle processen kunna komma att 
tillföras material som visar sig vara till nackdel för den som begärt utred
ningen. Genom att påkalla rättens hjälp med förordnande av en sakkunnig 
berövar parten sig möjligheten att själv bestämma över den bevisning med 
vilken han vill stödja sin talan. En bristande jämlikhet mellan parterna i 
processen kan även uppkomma om endast den ena parten fått förmånen att 
åberopa utlåtande från en sakkunnig som tillsatts av rätten. Man kan fråga 
sig. varför pa1ten måste anlita sakkunnig före talans väckande för att kun
na fä betalt för kostnaden för den sakkunniges arbete. 

Vad samfundet då framförde har fortfarande giltighet. Utredningen 
konstaterar i betänkandet (sid. 168) att det för parten fördelaktigaste alter
nativet vore att. även efter det att talan väckts. tillämpa samma ordning 
som f. n. endast tillämpas utomprocessuellt. innebärande rätt för biträdet 
att själv besluta om utredning, bl. a. anlitande av privat sakkunnig. Att ut
redningen ändå förordar en annan principlösning motiveras delvis av öns
kemålet om kostnadskontroll. Men framför allt poängterar utredningen 
fördelen med den förordade lösningen. innebärande att denna skulle elimi
nera obalansen mellan parterna. Denna syn är emellertid riktig endast vid 
en jämförelse mellan två parter som båda bygger sina processkostnader på 
allmän rättshjälp. Däremot kvarstår obalansen mellan en part med allmän 
rättshjälp och en annan part med egna ekonomiska resurser. För att ex
emplifiera detta förhållande räcker det att omnämna processen mellan ett 
större hus byggnads företag och en enskild villabyggare. Den senare parten 
med allmän rättshjälp kommer i ett ohjälpligt underläge gentemot entrepre
nören. när han mäste basera sin talan på utredning vars behov förhands
granskas av rätten och vilken utredning läggs fram inför rätten och motpar
ten utan möjlighet för parten att sovra i materialet. 

Den av utredningen föreslagna lösningen har onekligen den fördelen· 
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med sig att bitrlidct inte behöver ensam bära ansvaret för slidan mera om
fattande utredning som avses i 28 !i andra stycket författningsförslaget. Av 
ovan angivna skäl föresl1\r samfundet emellertid en regel av innebörd all 
bitrlidet såvlil utomprocessuellt som i processen själv fär besluta om anli
lande av privat sakkunnig och om övrig erforderlig utredning. Risken för 
missbruk av denna relativa frihet fär anses mol verkad av den risk för kost
nadsansvar som bitrlidet löper genom möjligheterna till jämkning av ho
nom tillkommande ersiittning. 

Nära den nu behandlade frågan ligger den av utredningen inte behandla
de frågan om möjligheter för biträde att i sin tur anlita tekniskt hitriide. Den 
rättssökandes behov av bist;'\nd förutsätts bli täckt genom att det allmänna 
betalar kostnaderna i huvudsak för juridiskt biträde och för erforderlig ut
redning. S;'\ snart det gäller tekniskt komplicerade ärenden föreligger emel
lertid ytterligare ett behov av bistånd. nämligen i form av teknisk rädgiv
ning närmast ät det juridiska biträdet. 

Detta behov är särskilt kvalificerat i m;'\I av typen fastighetshildnings
mål. mål enligt anläggningslagen. mål enligt miljöskyddslagen samt vatten
mål och expropriationsmå.l i överinstans. Men redan i så. pass "alldagliga" 
tvister som angående byggnadsentreprenad. bilreparation eller personska
da genom maskin på arbetsplatsen kan behovet av tekniskt biträde göra sig 
gällande. Det kan inte utan vidare förutsättas att den som fyller kraven på 
att vara Ouridisktl biträde enligt rättshjälpslagen även har tillräckliga kvali
fikationer för att själv tränga in i de med nämnda ärendetyper samman
hängande tekniska sakförhållandena eller för att ens kunna rätt bedöma 
behovet av teknisk utredning i sådana fall. Behovet att anlita tekniskt biträ
de föreligger exempelvis under förlikningsförhandlingar. vid förberedande 
av stämningsansökan eller utarbetande av svaromål samt i den muntliga 
processen. Till skillnad från sakkunnig. som är ett bcvismedel. skall det 
tekniska biträdet principiellt inte bidra till bevisningen utan i stället vara en 
rådgivarens rådgivare. Om kostnadsskäl verkar tillbakahållande för denna 
frågas lösning. bör man ha i minnet att anlitandet av tekniskt biträde ofta 
kan förenkla handläggningen genom att onödigt utredningsarbete eller 
onödig argumentering undviks och att anlitandet alltså i lika mån kan vara 
kostnadsbesparandc. Samfundet föreslår därför att biträde enligt rätts
hjälpslagcn berättigas att i sin tur anlita erforderligt tekniskt biträde och att 
kostnaderna härför anses utgöra kostnad för rättshjälpen. 

5.2.12 Sveriges domareförbund 
Domareförbundet vill avslutningsvis beröra två detaljspörsmål. 
Enligt 29 * i lagförslaget har offentligt biträde rätt till skälig ersättning 

förutom för arbete och tidsspillan också för de utlägg som uppdraget krävt. 
I detta avseende innebär förslaget inte nflgon ändring i förhållande till vad 
som för närvarande gäller. Begreppet utlägg ges i praxis i anslutning till ti
digare motivuttalanden en mycket snäv räckvidd. Därunder inbegrips så
lunda i huvudsak endast kostnader som biträde haft för resa och uppehälle. 
utomprocessuell tolkning och översättning. Emellertid förekommer det 
stundtals mål där en advokat saknar praktisk möjlighet att utan sakkunnig 
hjälp nöjaktigt utföra sin huvudmans talan. Så är t. ex. fallet med en del 
mål rörande medicinska förhållanden och flertalet patentmål. Det är otill
fredsställande att ett offentligt biträde inte i sådana mål skall kunna under 
rättshjälpssystemet anlita biträde av sakkunnig person vid utarbetande av 
inlagor och vid inställelse vid förhandling. Domareförbundet anser att möj
lighet härtill bör öppnas. Särskild prövning av behovet bör dock krävas i 
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analogi med vad som föreslagits skola giilla i fraga om s{1dan mera omfat
tande utredning varom talas i 28 § andra styd;et i lagförslaget. 

5.2.13 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Den föreslagna ändringen av hittills gällande, p;\ flera sätt otillfredsstäl
lande regler tillstyrks och torde medföra önskvärda förbättringar. 

5.3 Kostnad för medling jämlikt 42 kap. 17 § RB 

5.3.1 Göteborgs tingsrätt 
Hovriitten för Västra Sverige har genom lagakraftvunnet beslut 

14.5.1976, SÖ 78, avd. 3. förklarat alt kostnad för sådan medling som av
ses i 42 kap. 17 § riittegängsbalken skall anses som kostnad för rättshjäl
pen. Domstols verket avstyrkte bifall till besvären men överklagade ej hov
riittens beslut. Beslutet har vunnit tillämpning vid domstolarna i Göteborg. 

5.3.2 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 
Som utredningen konstaterar torde det "ligga i tiden" att detta institut 

fortsättningsvis kommer till ökad användning. Rättshjiilpsnämnden delar 
utredningens överväganden och tillstyrker förslaget. 

5.3.3 Rätt'ihjälpsnämnden i Jönköping 

Rättshjälpsnämnden har ingen erinran mot förslaget. 

5.3.4 Rättshjälpsnämnden i Malmii 

Rättshjfi!psnämnden biträder förslagen. 

5.4 Kostnad för vissa inställelser 

5.4. l Rättshjälpsnärnnden i Stockholm 

Rättshjälpsnämnden anser det tillfredsställande att vårdnadshavares 
kostnader för inställelse vid läkarundersökning enligt 21 kap. IO § föräldra
balken skall kunna ersiiltas och tillstyrker därför förslaget att dessa utgifter 
skall anses som en kostnad för rättshjälpen. 

5.4.2 Rättshjälpsnärnnden i Jönköping 
Rättshjälpsni~mnden har ingen erinran mot förslaget. 

5.4.3 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen noterar vidare med tillfredsställelse att läkarundersök
ning enligt 21 kap. 10 § FB föreslås bli ersättningsgrundande. 

5.4.4 Länsstyrelsen i Stockholms län 

I 21 kap. JO § FB stadgas att länsrätten i ärende angående verkställighet 
av dom eller beslut rörande vårdnad, umgängesrätt och överlämnande av 
barn samt överflyttning av barn i vissa andra fall kan förordna att barnet 
skall undersökas av läkare. Utredningen föreslår att rese- och uppehälls
kostnader för föräldrar eller annan vårdnadshavare vid inställelse i sam
band med sådan läkarundersökning ersätts inom rättshjälpssystemet. 

Förslaget - som tidigare framförts av länsstyrelsen i yttrande 5.2.1975 
över domstolsväsendets organisationsnärnnds promemoria "Översyn av 
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rättshjiilpssystemct" - tillstyrks. I likhet med utredningen anser Hinssty
rclsen ull det for fall då <illmiin rättshjiilp av någon anledning inte föreligger 
bör finnas möjlighet iiven utanför riittshjiilpssystemet att <iv allmänna me
del ersätta den som har harnet i sin vård för sådan instiillelsekostnad om 
det iir uppenbart att denne inte sjlilv kan svara för kostnaden och att ersätt
ningen bör bestämmas av länsriitten. 

5.4.5 Länsstyrelsen i Malmöhus län 

Länsstyrelsen anser det angeläget. att möJ1ighet finns att inom rätts
hjälpssystemet ersiitta den som har harnet i sin vård för instiillningskostna
der vid läkarundersökning enl. 21 kap. 10 § FB. Det synes också viirdefullt 
att det finns möjligheter utanför rättshjälpssystemet att av allmänna medel 
ersiitta den som har barnet i sin vård för sådan inställelsekostn<id då up
penhai1 behov föreligger. 

5.5 Kostnad för expeditions- och exekutionsavgifter 

5.5.1 Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolen vill varmt tillstyrk<i utredningens förslag i denna del 
för vilket goda skäl kan anföras även om den föreslagna omfördelningen av 
myndighctsfunktionerna inte skulle komma till stånd. 

5.5.2 Göta hovrätt 

Hovriitten tillstyrker utredningens förslag angående ersättning till privat 
sakkunnig och befrielse från vissa expeditions- och exekutionsavgifter 
samt lämnar vad utredningen i övrigt anför i rubricerade avsnitt utan erin
ran. 

Vidkommande förslaget om befrielse från exekutionsavgifter vill hovrät
ten påpeka att detta i sin nuvarande utformning medför att rättshjälp ej kan 
beviljas den som endast kommer att ha dessa kostnader. eftersom kostna
derna inte är hänförliga till någon av förmånerna vid allmän rättshjälp. Då 
befrielse från avgift emellertid förutsätter att allmän rättshjälp beviljats 
kommer sökanden själv att få stå kostnaderna i dessa fall. En lagändring är 
säledes påkallad i detta avseende. 

5.5.3 Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten ansluter sig till förslaget att expeditions- och exekutions
avgifter inte skall utgå för den som har beviljats allmän rättshjälp. Enligt 
kammarrättens uppfattning bör dock ett stadgande härom - eller i vart fall 
en hänvisning till rättshjälpslagens bestämmelser - intas i expeditions
kungörelsen och i exekutionsavgiftskungörelsen. 

5.5.4 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rättshjälpsnämnden anser att praktiska skäl talar för utredningens för
slag och tillstyrker detsamma. 

Riittshjälpsnämnden vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på 
följande förhållande. Enligt beslut av domstolsverkets besvärsnämnd -
bl. a. 1976-06-21 nr 630/76 - kan en kostnad för blodundersökning eller an
nan undersökning som rör ärftliga egenskaper uppkommen innan talan 
väckts om t. ex. ogiltigförklaring av faderskapserkännande inte ersättas 
inom rättshjälpens ram. Detta har från advokathåll upplevts som otillfreds
ställande och i vissa fall ägnat att i onödan föranleda rättegång. 
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5.5.5 Rättshjälpsnämndcn i .Jönköping 

Rättshjälpsnämnden godtager förslaget i dess helhet. Enligt n;immiens 
mening bör dock avgiftsfriheten utsträckas att avse även expeditionsavgif
ter vid vissa förvaltningsmyndigheter exempelvis länsstyrelser. J olika 
sammanhang har flera gånger påpekats vikten av att regleringen av hithö
rande frågor göres så enhetlig som möjligt. Med hänsyn häri ill är det önsk
värt, att även de expeditionsavgifter som uppkommer vid förvaltnings
myndighet blir föremål för avgiftsfrihet. 

5.5.6 Rättshjälpsnämnden i Malmö 

Rättshjälpsnämnden insfämmer i att praktiska skäl talar för den föreslag
na avgiftsbefrielsen. Särskilt värdefullt är att en sådan ordning kan bidra 
till ett förenklat s\utregleringsförfarande. Nämnden vill dock föreslå att sö
kande befrias från expeditionsavgift iiven hos överexekutor. 

5.5. 7 Rättshjälpsnämndcn i Göteborg 

Nämnden tillstyrker att den som erhållit rättshjälp befrias från expedi
tions- och exekutionsavgifter i enlighet med förslaget. 

Beträffande utländska expeditionsavgifter anser nämnden att kostnaden 
härför även bör ingå som förmån vid allmän rättshjälp. Som skäl mot en så
dan ordning har utredningen anfört kostnadsskäl. Enligt nämndens bedöm
ning torde införande av denna förmån endast medföra en marginell kost
nadsökning. 

5.5.8 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 

Expeditions- och exekutionsm·>1ifter 

Den föreslagna befrielsen från expeditions- och exekutionsavgifter inne
bär en praktisk förenkling av handläggningen hos flertalet berörda myndig
heter. Det bör emellertid påpekas, att om man begränsar befrielsen från 
expeditionsavgift till att gälla endast avdelning l och Il i den till expedi
tionsavgiftskungörelsen fogade avgiftslistan kommer inte avgift för man
talsskrivningsbevis att innefattas i avgiftsfriheten. Sådan kostnad är för 
närvarande rättshjälpskostnad. Registreringsbevis för bolag och förening
ar kommer inte heller att innefattas. Nämnden anser, att även dessa för en 
process nödvändiga behörighetshandlingar borde omfattas av avgiftsfrihe
ten. 

Utlandsiirenden 

Beträffande de s. k. utomlandsangelägenheterna innebär utredningens 
förslag ingen ändring av nu gällande bestämmelser. Det krävs alltså fort
farande "särskilda skäl" för att en här i landet bosatt person skall få rätts
hjälp i angelägenhet som skall behandlas utom riket. Praxis har i dessa fall 
varit mycket restriktiv. Detta har nämnden i många fall funnit synnerligen 
otillfredsställande. Det torde vara uppenbart att det för det stora flertalet 
människor framstar som en omöjlighet att på egen hand och utan sakkun
nig hjälp ordna upp en rättslig angelägenhet i ett främmande land. Nämn
den anser att det är rimligt att t. ex. den som skadats vid en trafikolycka 
skall kunna få rättshjälp oberoende av om olyckan inträffat här i landet el
ler utomlands. Enligt nämndens uppfattning är det därför angeläget att det 
öppnas ökade möjligheter att få allmän rättshjälp i utlandsärenden. Detta 
synes svårligen kunna ske utan att lagstiftningen är.idras. 
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5.5. 9 Rättshjälpsnämnden i Umeä 

Riittshjiilpsnfönnden tillstyrker al'gijish1friels<' hctri"{{(wufr 1·is.rn expe
ditions- och exek11ti1111sm·g!fier. Emellertid är detta arbete av synnerligen 
enkel beskafft:nhet och tidsfögtingen ringa. varför rationaliseringsvinsten 
siikert uppvägs av ökade kostnader för samhället. Om avgiftshefriclse in
nebiir så liten kostnadsökning som utredningen antyder. finner rättshjiilps
nämnden. att det vore motiverat, att avgifterna borttoges för samtliga med
borgare oberoende av om vederbörande har rättshjälp eller ej. Det skulle 
medföra att de som nu söker rättshjälp utan biträde just för att slippa dessa 
kostnader icke behövde söka rättshjälp i framtiden. Avgiftsbefrielse bör 
enligt niimndens mening utvidgas att gälla även vid andra expeditioner än 
enligt avdelningarna I och Il i avgiftslistan såsom t. ex. lösen av utslag hos 
överexekutor i handräckningsärendcn enligt 8 kapitlet utsökningslagen. 

5.5.10 Domstolsverket 

Domstolsverket tillstyrker förslaget att den som beviljats allmän rätts
hjälp befrias från avgifter enligt expeditionskungörelsen ( 1964: 618) vilka 
utgår för expedition enligt avdelningarna I och 11 i den till kungörelsen som 
bilaga fogade avgiftslistan. A vgiftsbefrielsen innebär som utredningen 
konstaterat många fördelar. Domstolsverket vill emellertid erinra om den 
utredning om expeditionsavgifter i tvistemål som chefen för justitiedepar
tementet nyligen uppdragit åt verket att utföra. I uppdraget diskuteras 
möjligheten av att slopa lösningsskyldigheten för vissa målgrupper och i 
stället i viss omfattning höja ansökningsavgifterna. Även en allmän avgifts
höjning anmodas verket överväga. Det bör anmärkas att en allmän höjning 
av avgifterna som innebär att flertalet avgifter överstiger grundavgiften vid 
allmän rättshjälp är till nackdel för rättssökande med låg rättshjälpsavgift i 
de fall avgifterna är de enda kostnader som vederbörande kommer att ha i 
ärendet. 

Vad gäller avgifter enligt exekutionsavgiftskungörelsen tillstyrker dom
stolsverket endast att befrielse sker från utsökningsavgift. Tilläggsavgift 
och försäljningsavgift. som är exekutionsavgifter. bör bibehållas som rätts
hjälpskostnader och således ingå bland rättshjälpsförmånerna. För det 
första behålls härigenom möjligheten att förplikta motpart att till statsver
ket återbetala dessa avgifter, som kan uppgå till förhållandevis stora be
lopp. För det andra innebär utredningens förslag på denna punkt att rätts
hjälp ej kan beviljas den som endast kommer att ha dessa kostnader, efter
som bifall till ansökan förutsätter att sökanden kommer att ha kostnader 
som faller in under någon av reglerna om förmåner vid allmän rättshjälp. 
Är detta ej fallet kan med hänsyn till rättshjälpssystemets konstruktion be
hov av rättshjälp inte anses föreligga. 

Domstols verket godtar utredningens ställningstagande vad avser den av 
domstolsverket väckta frågan om en utvidgning av förmånerna vid allmän 
rättshjälp i angelägenhet som handläggs utomlands. Kostnaderna för expe
ditioner och bevisning vid utländsk domstol kan som utredningen påpekar 
uppgå till avsevärda belopp. 

I sammanhanget vill domstols verket påpeka vad gäller de förmåner som 
upptas i 13 § första stycket 5. att motsvarighet till den i den nuvarande 
rättshjälpslagen till nämnda regel (9 § första stycket 7l korresponderande 
bestämmelsen i 20 § tredje stycket saknas i lagförslaget. En sådan regel 
torde vara nödvändig för att förmånen skall ha någon innebörd. 
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5.5.11 Riksskatteverket 

Förslaget enligt 14 § RHL att den som beviljats allmän rättshjälp är be
friad från exekutionsavgift tillstyrks. De nuvarande reglerna i detta hänse
ende är svåra att tillämpa. varför den i betänkandet föreslagna avgiftsbefri
elsen är mycket välkommen. Rätteligen hör dock en generell bestämmelse 
med detta innehåll skrivas in i 6 § tredje stycket exekutionsavgiftskungö
relsen. Härvid blir rätishjälpstagaren jämställd med kommun och målsäga
re i brottmål beträffande möjligheten att få fri verkställighet. Till skillnad 
mot 6 a § exekutionsavgiftskungörelsen avser inte denna bestämmelse den 
del av exekutionsavgiften som enligt kungörelsens I § benämns tilläggs
avgift. Eftersom denna del av avgiften i vissa handräckningssituationer 
kan bli mycket hög bör den inte medtas i en generell regel om avgiftshefri
else. Som exempel på stor tilläggsavgift kan här redovisas en inträffad si
tuation avseende en rättshjälpstagare som erhållit handriickningsutslag 
angående återuppbyggnad av en väg som förstörts av motparten. Krono
fogdemyndigheten fick i samband med verkställighet uppföra vägen och 
enligt exekutionsavgiftskungörelsen ansågs kostnaden för vägbygget vara 
en tilläggsavgift. Eftersom avgiften inte kunde tas ut i målet fick den slutli
gen bestridas av rättshjälpsmedel. 

5.5.12 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Enligt 9 §andra stycket 5 i nuvarande RHL anses som kostnad för rätts
hjälpen expeditionsavgift vid allmän domstol enligt expeditionskungörel
sen samt avgift som utgår enligt exekutionsavgiftskungörelsen. Av detta 
följer att avgift enligt expeditionskungörelsen hos exekutiv myndighet inte 
är att anse som kostnad för rättshjälpen. Utredningen föreslår - framför 
allt i syfte att möjliggöra en angelägen förenkling av slutreglcringsförfaran
det - att den som beviljats rättshjälp befrias från dels avgifter för allmänna 
expeditioner vid samtliga statliga myndigheter och dels expeditioner och 
ansökningar vid domstol. 

Förslaget innebär ej någon förändring beträffande parts avgifter för ex
pedition enligt expeditionskungörelsen hos exekutiv myndighet. I beslut 
om fördelning av kostnader i mål hos överexekutor mäste - i de fall mot
part till sökande som har rättshjälp åläggs betalningsskyldighet till stats
verket - expeditionsavgiften tas upp separat. Den tappande parten blir så
lunda återbetalningsskyldig dels till statsverket såvitt avser motpartens 
rättshjälpskostnader och dels till motparten såvitt avser avgiften för expe
ditionen. Huruvida rättshjälpstagare skall erlägga avgift för utslag i exem
pelvis ett avhysningsmål blir enligt utredningens förslag beroende av om 
målet handläggs vid överexekutor eller hos fastighetsdomstol. Det kan an
märkas att det i justitiedepartementets promemoria "Summarisk process" 
<DsJu 1977: 5) föreslås att de summariska processerna lagsökning, betal
ningsföreläggande och handräckning enligt 191 och 192 §§ UL släs ihop till 
ett enda institut, varför redan nu en samordning av reglerna i förevarande 
sammanhang bör övervägas. Länsstyrelsen anser att reformen även bör 
omfatta befrielse från avgift för expedition hos överexekutor i mål om 
verkställighet av dom eller skiljedom samt i handräckningsmål enligt 8 
kap. UL. 

5.5.13 Sveriges domareförbund 
I fråga om sluträkningen sammanhänger förenklingen i hög grad med 

förslaget om avskaffandet av exepditionsavgifter för den som åtnjuter 
rättshjälp. Expeditionsavgifterna. vilkas finansiella betydelse uppenbarli-
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gen lir relativt ohetydlig. gör det nuvarande förfarandet komplicerat och 
tungrott. Domareförbundet skulle med tillfredsställelse hiilsa ett avskaf
fande av dessa avgifter i rättshjälpssystemet. Även slutrcgleringsförfaran
det skulle. om utredningens förslag antas. hli synnerligen enkelt. 

5.5. J 4 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Rättshjälpsniimnderna har i undantagsfall förordnat om rättshjiilp i mål 
och iirenden som handläggs utanför Sverige. Det gäller framförallt status
mål, typ iiktenskapsskillnad. i våra nordiska grannliinder. Med nuvarande 
praxis får klienten själv dock svara för resa till domstolen. lösen av dom 
och kostnaderna för bevisning. Nu niimnda kostnader hör kunna inrym
mas i riittshjälpen, åtminstone vad gäller de nordiska länderna. 

5.6 Kostnadsansvaret för motparts rättegångskostnad 

5.6. I Rättshjälpsnämnden i .Jönköping 

Rättshjiilpsnämnden ansluter sig helt till vad utredningen anfört. 

5.6.2 Tjänstemännens centralorganisation 

Enligt rättshjälpslagen, som kom 1973, kan staten. genom ekonomisk 
och annan hjälp, underlätta för enskilda att tillvarata sina rättsliga intres
sen. Rättshjälp utgår i fyra skilda former, nämligen som allmän rättshjälp, 
rättshjälp åt misstänkta i hrottmål, rättshjälp genom offentligt biträde i vis
sa förvaltningsärenden och juridisk rådgivning. Biträdeshjälp lämnas nor
malt av advokater eller andra jurister vid advokatbyråer men kan även 
lämnas av t. ex. funktionärer på fackförbund. Vid sidan om rättshjälp från 
staten brukar också många fackförbund erbjuda rättshjälp åt sina medlem
mar. Denna rättshjälp avser normalt sådan kostnadsersättning m. m. som 
ej täckes genom den allmänna rättshjälpen. 

Vid rättshjälpslagens tillkomst var man medveten om att rättshjälpssy
stemet skulle behöva ses över när man fått tillräckliga erfarenheter av dess 
tillämpning. Enligt sina direktiv skulle rättshjälpsutredningen därför i 
första hand göra en allmän översyn av rättshjälpslagen. Utredningsarbetet 
skulle inriktas på att effektivisera de olika rättshjälpsformerna och att för
enkla och förbilliga rättshjälpssystemet. Målet för översynen skulle var• 
att samhällets rättshjälp i större utsträckning än nu anpassades efter den 
rätts sökande allmänhetens behov. 

Rättshjälpsutredningens olika ändringsförslag med bl. a. förlängd råd
givning, rätt för advokat att i vissa fall bevilja rättshjälp, ökade möjligheter 
att fä rättshjälp vid enklare ärenden, förenklats. k. slutreglerings- och för
delningsförfarande kommer säkerligen att innehära viss effektivisering och 
förenkling av rättshjälpssystemet. Någon fullständig anpassning till den 
rättssökande allmänhetens behov innebär de dock knappast. Detta beror 
framför allt på att den stora frågan i rättegångar om förlorande parts ansvar 
för motparts rättegångskostnader ej lösts utan ånyo skjuts på framtiden. 

Enligt RBs huvudstadgande om rättegångskostnader i tvistemål skall 
part som förlorar målet ersätta motparten dennes rättegångskostnader. om 
inte annat ~ir stadgat. Även part som har allmän rättshjälp åläggs betal
ningsskyldighet för motpartens kostnader enligt detta stadgande. 

Frågan om kostnadsansvaret för motparts rättegångskostnad togs under 
heredningen av rättshjälpsreformen upp till behandling men blev inte före
mål för lagreglering. Som främsta skäl härför angavs i propositionen att en 
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bctalningsskyldighet för motpartskostnaden skulle tjlina som spiirr mot 
oöverlagda processer. Som ett ytterligare skäl angavs att crsättningsskyl
digheten istället borde regleras genom rLittsskyddsförsäkringar. 

Sedan rättshjiilpslagens ikrafttriidande 1973 har frågan tagits upp i ett 
par motioner till riksdagen utan att föranleda någon åtgärd. Frågan togs 
också upp i tilliiggsdirektiv till riittshjälpsutredningen och kom sålunda att 
ingå som en del i utredningsuppdraget. Utredningen avstår emellertid frän 
att lägga fram förslag i frågan under hänvisning till att frågan inte enbart 
hör lösas inom ramen för rättshjiilpssystemet samt att en under 1977 tillsatt 
utredning om rättegängsförfarandct vid allmänna domstolar enligt sina di
rektiv också har i uppdrag att utreda frågan. 

TCO ser frågan om det personliga kostnadsansvaret för motpartens rät
tegångskostnader som en viktig jämlikhetsfråga för Higre inkomsttagare. 
Risken att fä betala motpartens hela r~ittegängskostnad och svårigheten att 
beriikna denna innebär idag att många låg- och mellaninkomsttagare drar 
sig för att öppna en process för att få en tvistefråga löst. Syftet bakom 
rättshjälpsreformen att ge allmänheten ett grundläggande rättsskydd blir 
härigenom inte helt förverkligat. Av denna anledning finner TCO det ange
Higet att frågan om kostnadsansv:iret for motpartens riittegångskostnader 
snarast möjligt får en positiv lösning. 

5.6.3 Lantbrukarnas riksförbund 
Förbundet har ingen erinran mot vad förslaget innehåller i dessa delar 

<*§ 13-15). Förbundet vill emellertid betona nödvändigheten av att frågan 
om vinnande parts rätt till ersättning för kostnader inom rättshjälpssyste
mets ram snarast löses. Härvid intar förbundet samma stiillning som redo
visats i tidigare remissyttranden. 

6 Förfarandet vid allmän rättshjälp; arvodesprövningen m. m. 

6.1 Bostadsdomstolen 

När det gäller frågan om fastställande av ersättning finner domstolen 
övervägande skäl tala för att denm1 uppgift, såsom utredningens ordföran
de föreslår i sin reservation, får ankomma pä domstol eller statlig förvalt
ningsmyndighet, om angelägenheten handläggs inför sådan, och i övrigt pä 
rättshjälpsnämnden. Vad som sagts nu bör också gälla sådana under må
lets eller ärendets handläggning uppkommande frågor som byte av biträde 
eller införskaffande av utredning som inte biträdet själv får besluta om. 

För att det här skisserade systemet verkligen skall leda till förenklingar 
och besparingar torde det vara nödvändigt att sådana åtgärder som slutreg
lering och slutavräkning läggs på det organ som fastställer ersättningen. En 
förutsättning för att de f. n. till rättshjälpsnämnderna koncentrerade admi
nistrativa åtgärderna skall kunna "decentraliseras" är att expeditionsav
gifterna avskaffas för part som har rättshjälp. Bostadsdomstolen vill redan i 
detta sammanhang framhålla angelägenheten härav. 

Som bostadsdomstolcn redan har antytt anser domstolen att alla statliga 
myndigheter bör få rätt att pröva frågor om ersättning enligt rättshjälpsla
gen som uppkommer i vid myndigheten anhängigt mål eller ärende. Med 
hänsyn till den hetydelse den s. k. timkostnadsnormen kommit att fä för ar-
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vodcsprövningen bör sjlilva ersiittningsnivån som regel inte välla nägra 
större svårigheter. Och nlir det gäller att bedöma arbetets kvaiitct och skä
lig tidsätgånl,! bör den handläggande myndigheten besitta minst lika goda 
kvalifik;itioner som rättshjälpsnämnden. Som framgår av betänkandet föl
jer ju också rättshjälpsnämnderna nästan alltid prövningsmyndighetens 
yttrande. 

I andra fall iin som angetts ovan hör. såsom utredningen föreslår. ersätt
ningen prlivas av rättshjälpsnämnd. 

6.2 Göta hovrätt 

16. Ers(it111ing.1regler 

I mäl eller ärende som handlägges vid annan myndighet än allmän dom
stol, krigsrätt. arbetsdomstolen och bostadsdomstolen fastställes ersätt
ning till biträde för närvarande av rlittshjlilpsnämnden. Innan nämnden be
slutar om ersättning skall den handHiggande myndigheten avge yttrande 
över biträdets kostnadsräkning. En av de främsta anledningarna till att det
ta. i och för sig föga rationella. system genomfördes torde ha varit önske
målet om en effektiv kostnadskontroll. Av den undersökning utredningen 
företagit (sid. 65) framgår emellertid att rättshjälpsnämndernas beslut i er
siittningsfrågan i praktiken endast i mycket ringa utsträckning kommit att 
avvika från respektive myndighets förslag. Enär det nuvarande beslutssy
stemet således ej synes medföra en förbättrad kostnadskontroll, vilket tidi
gare antagits, delar hovrätten utredningens uppfattning att praktiska skäl 
talar för att kretsen av myndigheter med beslutanderätt i ersättningsfrågan 
utvidgas. 

Vad gäller frågan om omfattningen av denna utvidgning anser hovrätten 
i likhet med utredningens majoritet att tiden ännu icke är mogen att ut
sträcka beslutanderätten till samtliga statliga myndigheter. Beträffande 
skälen härför får hovrätten hänvisa till vad som inledningsvis anförts i det
ta yttrande. Den krets av myndigheter. som enligt utredningens majoritet 
skall tillerkännas beslutanderätt i den aktuella frågan. är enligt hovrättens 
mening vlil avvägd. 

Hovrlitten anser emellertid - av skäl som närmare redovisas under 
punkt I 7 nedan - att myndigheternas beslutanderätt endast skall gälla att 
fastställ;i ersättning. Hovrätten avstyrker således att myndigheterna skall 
faststälhl även rättshjälpsavgift. 

Hovrätten vill vidare i detta sammanhang starkt ifrågasätta om inte be
stämmelsen i lagförslaget 29 ~ om att ersättning till advokat får avse liven 
kostnad som uppkommit före ansökan om allmän rättshjälp, om ansökan 
gjorts utan oskäligt dröjsmål, nu hör utvidgas till att gälla för samtliga rätts
hjälpsbiträden. Den nuvarande ordningen synes föranleda stora praktiska 
problem för jurister som ej är verksamma vid advokatbyrå liksom för dom
stolarna vid fastställande av ersättning till dessa biträden. Då biträdets 
möjlighet till ersättning alltid blir beroende av myndighetens beslut i bevil
jandefrågan synes ej heller någon risk för omotiverade kostnadsökningar 
bli följden av den föreslagna utvidgningen. 

6.3 Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten tillstyrker att de av utredningen föreslagna domstolarna 
och myndigheterna fär rätt att faststiilla ersättningar enligt rättshjälpsla
gen. 
24 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Kammarr~ittcn vill dock uppmiirksamma ett prnHcm som upplwmmer 
niir förvaltningsdomstol skall faststiilla ersättning i riittshjtilpsiirendc. I I H 
kap. 14 * rättegångsbalken föreskrivs att yrkande om ersiittning för riitte
gå.ngskostnad skall framställas innan riittens handliiggning av mftl av~lut<1s. 
Bestämmelsen innebär att ett yrkande om ersiittning enligt rättshjiilpslagen 
som framställts efter handliiggningens avslutande skall famnas utan bifall. 
Någon bestiimmclse av motsvarande innebörd finns inte i förvaltningspro
cesslagen. I utredningens förslag till rättshjiilpsforordning har i 12 *första 
stycket föreskrivits att kostnadsriikning ~kall inges. innan domstol eller 
myndighet avslutat handliiggningen av mål eller ärende. En administrativ 
föreskrift torde inte vara tillfyllest för att uppnå åsyftat resultat. BesHim
melscn bör därför tas in i rättshjälpslagen. 

Enligt kammarrättens mening bör emellertid frågan ses i ett större sam
manhang. En förvaltningsdomstol handlägger vissa mål mellan enskilda 
parter. och i dessa mal kan det uppkomma frågor om rättegångskostnader. 
Dessa frågor är av principiellt samma karaktär som rättegångskostnadsfrå
gor vid allmän domstol. Eftersom det inte finns någon allmän bestämmelse 
som tvingar part att framställa sitt yrkande om rättegångskostnader innan 
handläggningen avslutats. kan domstolen kanske inte underlåta att prövi1 
ett ersättningsyrkandc som framställs först efter det att dom har meddelats 
i målet. Detta är otillfredsställande för motparten och kammarrätten anser 
att en bcstiimmelse av samma innebörd som den i 18 kap. 14 § riittegångs
balken bör tas in i förvaltningsprm:esslagen. 

6.4 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö 

Utredningen föreslår att alla domstolar får riitt att fastställa ersättning i 
mål eller ärenden vid domstolen. Detta innebiir att även förvaltningsdom
stolar anförtros prövningen av ersättningsfrågor. Vissa förvaltningsmyn
dighcter. nämligen hyresnämnder, arrendenämnder och överexekutor till
läggs samma behörighet. När det gäller övriga förvaltningsmyndighetcr 
skall emellertid enligt utredningens majoritet prövningen av crsättningsfrå
gorna ligga kvar hos rättshjälpsnämndcn. Utredningens ordförande och en 
expert anser däremot att alla statliga myndigheter bör få pröva ersättnings
frågor i sådana ärenden som handlagts av myndigheten. 

Hyresnämnden instämmer med utredningen i att den domstol eller myn
dighet som handlagt målet eller ärendet är bäst skickad att bedöma ersätt
ningsfrågan. I all synnerhet gäller detta när muntlig förhandling ägt rum. 
Vid en muntlig förhandling får domstolen eller myndigheten en god upp
fattning av det arbete biträdet lagt ner och hur detta bör ersiittas. Det kan 
föranleda ett långt och nyanserat yttrande att till ett annat beslutsfattande 
organ förmedla detta omedelbara intryck. I hyre~- och arrendenämnderna 
förekommer i helt övervägande grad muntlig förhandling och förmodligen 
hundraprocentigt i de iirenden där rättshjälp beviljas. Förslaget att hyrcs
nämnder och arrendenämnder skall få pröva ersättningsfrå.gor tillstyrkes 
därför. Att övercxekutor tilläggs sådan behörighet har nämnden heller 
inget att erinra emot. 

När det gäller övriga förvaltningsmyndigheter är frågan som framgår av 
utredningen mera tveksam. För att myndigheterna skall fä tillräcklig erfa
renhet och för att likformighet i bedömningen skall erhållas är det nödvän
digt att en myndighet inte har att pröva alltför fä ärenden om ersättning en
ligt rättshjälpslagen. Häremot står den av de två skiljaktiga ledamöterna 
hävdade synpunkten att den som bedömt själva saken också är bäst skic-
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kad att bedöma ersiittningsfrågan. Hyresnlimnden anser sig inte ha till
rli\:kligt underlag fiir ett stiillningstagande i denna fråga. 

6.5 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rlittshjiilpsniimnden ansluter sig till de övervliganden som ligger till 
grund för förslaget att - förutom ~tllmiin domstol - liven förvaltningsdom
stol. arrendeniimnd. hyresnlimnd och överexekutor äger faststiilla ersätt
ning till hitrlide. Förslaget tillgodoser ett gammalt önskemål och tillstyr
kes. 

6.6 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

Riittshjiilpsnämnden hiträder utredningens förslag men ifrågasätter om 
inte liven statens invandrarverk !SIV) borde kunna anförtros bestämman
de av ersiittning i de iirenden som handlagts av SIV. Vissa av de myndighe
ter som av utredningen föreslås fä självständigt avgöra ersättningsfrågor 
handlägger iirenden där riittshjälp utgår i form av offentligt biträde. SIV iir 
den myndighet som rimligtvis kommer att få den största erfarenheten av 
ärenden av ifrågavarande slag. 

Det kan enligt rättshjälpsniimndens mening diskuteras om det går att se 
frågan om fastställande av ersättning isolerad från den viktiga frågan om 
hur slutreglering skall ske. Rättshjälpsnämndens ställningstagande i frågan 
vilken myndighet som skall bestämma ersättning åt biträde grundar sig på 
rent praktiska överväganden. Man kan anta att pappershanteringen med 
utredningens förslag kan minskas. varigenom rationaliseringsvinster kan 
ske. Betriiffande slutregleringsfasen intar rättshjälpsnämnden som nedan 
skall redovisas den bestiimda ståndpunkten att slutreglering bör vara en 
angelägenhet för rättshjälpsnämnden. Skulle det vid en närmare undersök
ning visa sig att - om slutreglering ligger kvar hos rättshjälpsnämnderna -
det är mer rationellt att även låta ersättningsfrågorna i förekommande fall 
handhas av rättshjälpsnämnderna. bör dessa frågor bli föremål för ytterli
gare överväganden. 

I detta sammanhang vill rättshjiilpsnlimnden ta upp ett förhållande som 
lett till oönskade konsekvenser vid tillämpningen av riittshjälpslagen. Anta 
att en person först efter besvär erhåller allmän rättshjälp av besvärsnämn
den. Avser angelägenheten ett domstolsärende kan det inträffa att domsto
len hunnit <1vgöra målet inn<tn frågan om allmän rättshjälp är avgjord. Har 
målet vunnit laga kraft kan ersättning till biträde ej utgå. Rättshjälpsnämn
den iir ej behörig bestämma ersättning i fall som detta. Enligt rättshjälps
nämndens mening hör förutsättningarna för en lagändring härvidlag under
sökas. 

6. 7 Rätt~hjälpsnämnden i Malmö 

Rättshjälpsnämnden har inte något att erinra mot utredningens förslag i 
denna del. I fråga om utformningen av 29 § förslaget till ny rättshjälpslag 
vill nämnden dock anmärka följande. I 29 § första stycket sista meningen 
stadgas att ersättning till advokat får avse även kostnad som uppkommit 
före ansökan om allmän rättshjälp. om ansökan gjorts utan oskäligt dröjs
mål. Enligt vad som :införs i specialmotiveringen är denna bestämmelse di
rekt överförd från 20 § första stycket nuvarande rättshjälpslag. Nämnda 
paragraf reglerar emellertid också frågan om ersättning för annan än biträ-
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<leh kostnad, exempelvis rlittssökan<lens kostnad för intyg. Den delen av 
20 * titc1ilnns inte i förslag till ny riittshjälpslag. Det framgår inte om utred
ningen avser en iindring av giillande lag eller menar att siirskilda hestiim
melscr i angivet hiinseende iir obehövliga. Ett klarHiggandc på denna punkt 
är önskviirt. 

6.8 Rätt~hjälpsnämnden i Sundsvall 

När det gäller fastställandet av ersättning till biträde har nämnden ingen 
principiell invtindning mot utredningens förslag. Nämnden anser det ange
läget. att uppdelningen inte sker på ett sådant sätt att myndigheter med fä 
riittshjiilpsiirenden tilläggs kompetens att fastställa arvode till biträdet. -
Den uppdelning av myndighetsfunktionerna inom rättshjälpssystemet som 
förslaget innebär leder till ett mycket disparat besvärsfö1farande. Därvid 
uppkommer flera svårlösta frågor. Om tingsrätt har fastställt ersättning till 
biträde samt klientens slutliga rättshjälpsavgift och båda två är missnöjda 
och anför besviir. går biträdets besvär till hovrätten och klientens till Dom
stols verkets besvärsniimnd. Hur skall kommunikationen mellan myndig
heterna ske för att hovrätten skall få veta hur mycket av arvodet som skall 
betalas ut av rätten och hur stor del klienten skall hetala? 

Vad hiinder om båda instanserna ändrar tidigare beslut och hovrätten 
fot\ar si\\ beslut först? För närvarande sker prövningen av den slutliga 
riittshjiilpsavgiften hos rättshjälpsnämnderna i efterhand och vid eventuell 
höjning bet::ilas mellanskillnaden in till rättshjiilpsnämnden. Skall man be
höva göra på samma sätt i fortsättningen? 

6.9 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Införandet av en skyldighet för biträdet att underriitta myndighet. som 
skall fastställa ersättning. om arvode tidigar..: fastställts eller yrkats i sam
ma riittshjälpsärende tillstyrkes. När ersättning skall beslutas är det givet
vis av vikt för myndigheten att, för att kunna bedöma anspråkets skälighet. 
fä information om vad biträdet tidigare tillerkänts i angelägenheten. 

Rättshjälpsnämnden tillstyrker på av utredningens majoritet anförda 
skäl att på i 33 § uppräknade instanser lägges att fastställa ersiittni111-:. En
ligt rättshjälpsnämnden är det självklart att kretsen av myndigheter måste 
begränsas. Den myndighet som iakttagit biträdets agerande har bästa för
utsättningarna att bedöma om skälig tidsåtgang och om verkställd utred
ning varit nödvändig. Rättshjälpsnämnden finner det troligt att kostnads
kontrollen utövas noggrannare om instansen själv har att fatta beslutet än 
om den enhart får yttra sig. Rättshjälpsnämnden vill i detta sammanhang 
påpeka att kravet pä att ansökan om rättshjälp skall göras utan oskiiligt 
dri~jsmål är synnerligen befogat och detta med hänsyn till klienten. som pä 
ett så tidigt stadium som möjligt skall fä veta, om han själv skall betala 
kostnader som uppstår eller om det allmänna träder in. 

6.10 Domstolsverket 

Domstolsverket ställer sig positivt till utredningens förslag att utöka det 
antal myndigheter som skall fä pröva frågor om ersättning enligt RH L. 
Den myndighet som tagit befattning med den rättsliga angelägenheten tor
de mestadels ha större möjligheter att på ett riktigt sätt bedöma uppkom-
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mande ersättningsfrägor. Genom den föreslagna ordningen blir rn.:kså fi.ir
farandet snabbare. De myndigheter som endast i ett fåtal fall handHiggcr 
iirenden vari riittshjälp liimnas. h(ir enligt domstols verkets mening dock ej 
komma ifråga för denn<t uppgift. Sadana myndigheter saknar ofta tillriick
lig kunskap om riittshjiilpssystcmet och praxis. Att riittshjälpsniimnd fort
farande efter yllrande frtm dessa myndigheter foststiillcr ersättning iir diir
för himpligast frän såviil kostnadskontrollsynpunkt som av effektivitets
skäl. Den krets av myndigheter som föreslås fä riitt att pröva frågor om er
sättning enligt RHI. förefaller enligt domstolsvcrkets mening viil avviigd. 
Såsom domstolsverket nedan anfört bi>r diirjämte SIV kunna fastställa cr
~iittning till hitriidc i utliinningsiircnden (se avsnitt 6). 

Genom förslaget ges bl. a. förvaltningsdomstol rätt all pröva ersiittnings
frågor. Det kan diirför övervtigas om motsvarighet till 18 kap. 14 § RB bör 
införas i förvaltningsprocesslagen t 1971: ::!91 ). 

6.11 Försvarets civilförvaltning 

Civilförvaltningen har endast undantagsvis beretts tillfälle att yttra sig 
i.iver biträdes kostnadsriikningar. Enligt civilförvaltningens mening är de 
handHiggande myndigheterna bättre skickade än rättshjiilpsnämnderna att 
bedöma de faktorer som påverkar ersiittningens storlek. Det bör därför 
klart uttalas i rättshjiilpslagen att handliiggande myndighet alltid skall yttra 
sig över biträdes kostnadsräkning innan riittshjälpsniimnden slutligen fost
stiilkr ersättningen. I reservation till betiinkandet har utredningens ordfö
rande fört fram tanken att samtliga statliga myndigheter bör anförtros rät
ten att slutligt pröva ersättningsyrkanden från biträde enligt rättshjiilpsla
gen. Civilförvaltningen vill emellertid framhålla att det i vart fall för civil
förvaltningen inte känns särskilt angeliiget att handha ersättningsprövning
en. Under förutsiittning av att den handläggande myndigheten alltid ges 
tillfälle att yttra sig över ett biträdes kostnadsräkning synes detta ge en 
fullt tillräcklig säkerhet vid prövning av ersättningsfrågorna. Skulle det 
emellertid visa sig innehära en förenkling av riittshjälpssystemet att för
valtningsmyndigheterna anförtros ersiittningsprövningen. anser civilför
valtningen att de olika myndigheterna redan nu torde ha tillgång till den 
kompetens som prövningen kräver. Enligt vad som framgår av utredning
en följer också rättshjiilpsnämnderna i det närmaste 100 %-igt myndighe
ternas yttranden över kostnadsräkningarna. 

6.12 Riksförsäkringsverket 

Beträffande frågan om ersiittning till hiträde vid allmiin rättshjälp efter 
beslut av rättshjälpsnämnd i mål eller ärende vid förvaltningsdomstol. för
valtningsmyndighet eller förfarande inför skiljenämnd gäller för närvaran
de, att biträdet skall Wmna in sin kostnadsräkning till myndigheten eller 
skiljenämnden. som med eget yttrande skall översända räkningen till rätts
hjälpsnämnden. Ersättning till biträde i mål eller ärende vid allmän dom
stol. krigsrätt, arbetsdomstolen eller bostadsdomstolen fastställs av dom
stolen. 

Enligt utredningens förslag bör alla domstolar fä rätt att fastställa ersätt
ning i mål eller ärende vid domstol. När det gäller förvaltningsmyndigheter 
anser majoriteten av utredningens ledamöter och experter, att förvalt
ningsmyndigheternas förutsättningar att bedöma biträdes:irvoden och imd
ra ersättningar enligt rättshjälpslagen är klart sämre än rättshjälpsnämn-
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dernas. Ersättningsfrågor i riittshjiilpsftrenden. som handläggs vid andra 
förvaltningsmyndigheter iin arrendeniimnder. hyresniimnder och överexe
kutor. bör därför enligt utredningen ligga kvar hos rättshjälpsniimnden. 

Även i detta <1vsecnde har utredningens ordförande och ell'perten Reu
terwall reserverat sig. De anser. att beslutsfunktionema i fraga om arvo
desprövning m. m. i princip bör läggas på de handläggande statliga myndig
heterna. Reservanterna framhåller. att de handläggande myndigheterna, 
iiven om den formella kompetensen i juridiskt hänseende i några fall skulle 
vara större hos riittshjiilpsniimnderna. ändå har ett så väsentligt mycket 
biittre underlag för sin bedömning. att reservanterna för sin del inte tvekar 
att påstå. att myndigheterna har fullt tillräckliga möjligheter att träffa ett 
korrekt avgfäande. 

I fråga om beslutsfunktionerna betrtiffande arvodesprövning m. m. i 
riittshjiilpsiircnden kan riksförsäkringsvcrket instämma i reservanternas 
uppfällning. att det är de hamlliigpandc myndigheterna som bäst kiinner till 
vilka åtgiirder som bör ha vidtagits av den riittssökandes biträde i ärendet 
och vilken tid som skäligen bör ha åtgåtl härför. Trots detta och liven om 
arvodessiittningen kan grundas på vissa fastställda taxor. anser riksförsiik
ringsverket de administrativa funktioner som erfordras för fastsUillande, 
utbetalning och bokföring m. m. av arvoden vara en för handläggande för
valtningsmyndigheter främmande verksamhet och medföra en icke önsk
värd ökning av dessas <trbetsuppgifter. 

6.13 Kammarkollegiet 

Se yttrandet under 2.19. 

6.14 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Ersättning till biträde vid allmän rättshjiilp fastställs nu i mål eller ärende 
vid allmiin domstol, krigsr~itt, arbetsdomstol eller bostadsdomstol av dom
stolen. I mäl eller iirenden som handläggs vid annan myndighet fastställs 
ersättningen av rättshjälpsnämnden. Nämnden bestämmer ocksä ersätt
ning till offentligt biträde i ärenden om administrativa frihetsberövanden 
och vissa utlänningsärenden. Innan rättshjälpsnämnden beslutar om er
sättning skall den myndighet som handlägger målet eller ärendet avge ytt
rande över biträdets kostnadsräkning. Utredningen föreslår på goda 
grunder att även förvaltningsdomstol. arrende- och hyrcsn~imnd samt 
övcrexckutor tilläggs behörighet att besluta om ifrågavarande ersättning. 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget i denna del. 

6.15 Länsstyrelsen i Malmöhus län 

Enligt förslaget skall ersättning till offentligt biträde fastställas i mål eller 
ärende hos allmän domstol. förvaltningsdomstol. arrendenämnd, hyres
nämnd eller överexekutor av domstolen eller myndigheten och i annat fall 
av rättshjälpsnämnden. Länsstyrelsen anser att sådan ersättning bör kun
na bestämmas av alla statliga myndigheter. Bestämmandet av ersättning in
nebär med hänsyn till skyldigheten att yttra sig i ersättningsfrägan till rätts
hjälpsnämnden ej något administrativt merarbete för myndigheten. Rätts
hjälpsnämnden avviker enligt utredningen sällan frän myndighetens för
slag. Det är också naturligt då underlag för annan bedömning i regel sak
nas. 
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I samhand hiirmed skall något heröras frägan om taxor och normalarvo
den. I förarbetena iignas denna fråga stor uppmiirksamhet och departe
mentschefcn förordade att taxor skulle komma till anviindning i betydande 
utsträckning. Han uttalade att taxor ifråga om tvistemål i utomprocessuel
la än:nden och förvaltningsiircnden horde konstrueras som saktaxor. Tax
orna skulle f"aststiillas av centralmyndigheten. Man finner emellertid nu av 
utredningen att förutom en taxa för offentliga försvarare endast timkost
nadsnorm har foststiillts. Att ej mer åtgjorts är förvånande med hiinsyn till 
departementschefcns uttalande. Det bör ur kostnadskontrollsynpunkt vara 
angeHiget att taxor upprättas på olika områden. Den timkostnadstaxa som 
nu giiller kan ej antagas medföra någon effektiv kostnadskontroll. 

6.16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

l .iinsstyrelsen tillstyrker förslaget att förvaltningsdomstol och överexe
kutor skall få rätt att pröva ersiittningsfrågor enligt rättshjälpslagen i mål 
eller iirenden som handlagts hos dem. Mot hakgrund av att liinsstyrelsen 
principiellt ansluter sig till utredningsordförandens reservation kan dock 
ifrågasättas om inte - med hänsyn till dess omfattande förvaltningsriittsli
ga erfarenhet - i vart fall länsstyrelse horde få samma befogenhet. 

6.17 Sveriges advokatsamfund 

I frågan dika myndigheter som skall priil'll crsiittning.1ji·ågor enligt 
riittshjiilpslagen ( 16.3.1) delar samfundet den uppfattning som kommer till 
uttryck i ordförandens i utredningen reservation. 

6.18 Sveriges domareförhund 

När det så giiller fastställande av ersättning i iirenden om allmän rätts
hjiilp ansluter sig domareförbundet också principiellt till det synsätt som 
företräds av utredningens ordförande. 

Enligt 12 §i det av utredningen framlagda förslaget till rättshjälpsförord
ning skall den förvaltningsmyndighet där ärendet är anhängigt avge yttran
de till rättshj~ilpsnämnden i varje mål eller ärende som avgjorts av myndig
heten. Så sker även under det nuvarande förfarandet. Den av utredningen 
redovisade statistiken utvisar att rättshjälpsnämnderna praktiskt taget un
dantagslöst följt myndigheternas förslag. Utvecklingen på rättshjälpsområ
det har dessutom. såsom utredningen själv vitsordar, fört därhän att de 
timkostnadsnormer för biträdesersättning som ingår i fastställda taxor nu
mera i princip tillämpas inom hela området. Det är uppenbarligen biträdets 
arvode som är den tunga posten i det helt övervägande antalet rättshjälps
ärcnden. Beräkningen av detta arvode kan ju inte gärna föranleda andra 
svårigheter än att myndigheten måste ta ställning till frågan om den upp
givna tidsåtgången iir rimlig med hänsyn till ärendets beskaffenhet. I sist
nämnda hänseende lär ingen annan än den myndighet som handlagt det 
ärende som avses med rättshjälpen kunna ha någon grundad uppfattning. 
Om expeditionsavgifterna avskaffas för den som åtnjuter rättshjälp äter
stär i regel att pröva endast biträdets eventuella expensanspråk. Sådana 
anspråk torde emellertid ytterst sällan vara av sådan omfattning att det ej 
kan uppdras åt förvaltningsmyndigheterna att bedöma dem. Slutligen bör 
anmärkas att ingenting torde hindra en förvaltningsmyndighet som känner 
tveksamhet inför en kostnadsräkning 1:1tt begära yttrande däröver hos rätts
hjälpsnämnd. 
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Domareförbundet har när det g:iiller förvaltni_ngsmyndig:heterna inte vägt 
in de administrativa problem som kan vara förknippade med en st1dan upp
delning av beslutsfunktionerna som förbundet i del föregående funnit prin
cipiellt lämpligast. Ehuru dessa problem i olika sammanhang antytts av ut
redningen iir det vanskligt att av befankandet utläsa vilken räckvidd de 
har. Endast om de administrativa oliigenheterna av en till de olika forvalt
ningsmyndigheterna delegerad beslutsriitt vid niirmare granskning befinns 
påtagligt överväga de fördelar som en sådan delegation ur andra synpunk
ter måste anses hereda. hör den av utredningen föreslagna centraliseringen 
av funktionerna till rättshjiilpsniimnder viiljas som grund för lagstiftningen 
på omrädet. 

6.19 Fiireningen jurister vid S\•eriges allmänna advokatbyråer 

Enligt föreningens uppfattning är förutom rättshjälpsnämnder och be
svärsnämnd endast domstolar ägnade av fastställa ersättning. Som berörts 
under avsnittet Beviljande av allmän rättshjälp kommer förvaltningsmyn
digheter av andra slag ofta att få en sorts partsttillning. Gällande instans
ordning medför också olägenheter om kretsen av ersättningsfastställare 
vidgas på sätt som föreslagits. 

7 Förfarandet i övrigt vid allmän rättshjälp 

7.1 Byte av biträde m. m. 

7. 1. 1 Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolcn har i och för sig ingen erinran mot att hitrilde generellt 
skall äga rätt att sätta annan i sitt ställe om ersättaren är advokat I motsva
rande). Detta torde i praktiken inte innebUra någon nämnvärd förändring i 
förhållande till vad som nu gäller eftersom rättshjiilpsniimnderna så gott 
som alltid bifaller yrkande om substitutionsrätt. 

Rostadsdomstolen delar också utredningens uppfattning att byte av bi
träde inte hör medges utan vägande skäl. En okontrollerad rföt till bitrii
deshytc skulle kunna leda till onödiga kostnadsökningar för statsverket. 
Den föreslagna generella substitutionsrlilten kan emellertid öppna vissa 
möjligheter till ett maskerat biträdcsbyte. De myndigheter som skall fast
ställa biträdesersättningarna bör ha sin uppmärksamhet riktad på detta för
hållande. Har på grund av substitution omotiverat dubbelarbete utförts bör 
detta arhete ej ersättas av det allmänna. 

7.1.2 Götahovrätt 
Byte ar hitriide 

Hovriitten har ej nägot att erinra mot utredningens förslag i denna del. 

7.1.3 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmö 

Utredningen föreslår en lagregel som ger offentligt biträde rätt att sätta 
advokat i sitt ställe. Utredningen anför (sid. 186) att biträdet härigenom 
skulle få rätt att för viss tid, vissa åtgärder eller för återstoden av uppdra
get sätta annan i sitt ställe men att biträdet för den skull inte upphör att va
ra hiträde enligt rättshjälpslagen. Vill offentligt biträde sätta någon som in- · 
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te iir advokat i sitt stiille biir diircmot tilbttmd kriivas av riittshjiilpsniimn
den. Frtm riitt att siitta annan i sill ,qiille. av utredningen heniimnd suhsti
tution. skiljer utredningen byte av bitriide. som innehiir att det tidigare hi
triidet entledigas o<.:h nytt hiträdc förordnas. Sådant hyte får hara ske efter 
tillstånd av riittshj~ilpsniimnden. och tillstånd får liimnas hara om siirskilda 
skiil föreligger. 

Hyresniimnden ansluter sig till vad utredningen sälunda föreslagit men 
anser att den föreslagna ordningen inte kommer fram tillräckligt tydligt ge
nom lagtexten t27 *l· Ordet suhstitution torde vara mindre väl valt för att 
ange att bitrtidet anmodat annan att tillfolligt vidtaga viss åtgärd i målet el
ler iirendet. Det bör vara möjligt att formulera lagtexten så att skillnaden 
mellan byte och vad utredningen kallar suhstitution framgår tydligare. 

Det synes riktigt att de domstolar och myndigheter som får rätt att fast
ställa ersättning också får riitt att hesluta om hyte av biträde. Fråga om hy
te kan viil knappast uppkomma i andra fall än niir ärendet drar ut på tiden 
och tlcra muntliga förhandlingar äger rum. Det är då klart att den handläg
gande myndigheten eller domstolen biisl kan bedöma huruvida sådana 
motsiillningar uppställ mellan hiträdet och huvudmannen att skäl till byte 
föreligger. 

7.J.4 Rättshjälpsnämndcn i Stockholm 

Riittshjiilpsniimnden har intet att erinra mot all hiträde skall iiga rätt att 
sätta advokat i sitt ställe men anser all bestämmelsen bör kompletteras 
med skyldighet för hiträdet att - i förekommande fall - omgående under
riitta den myndighet som beviljat riittshjiilpen hiirom. Nämnden har inte 
heller någon erinran mot förslaget att allmän domstol, förvaltningsdom
stol. arrendeniimnd, hyresniimnd eller överexekutor skall liga rätt hesluta 
om substitution. hiträdesbytc eller entledigande av biträde. I sådant fall 
bör dock ordet "får" i paragrafens sista mening utbytas och slutet av me
ningen lyda "beslutar domstolen eller myndigheten om sådan åtgärd". En 
liknande underrättelseskyldighet som ovan angivits vid utövande av sub
stitutionsrätten bör dock - i förekommande fall - införas. 

7 .1.5 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

Riittshjiilpsnämnden vill erinra om vad som anförs i justitiedepartemen
tets PM angående reform av samhällets rätl~hjälp (Ju 1970: 14 s. 272). i 
prop. till rättshjälpslagen (prop. 1972: 4 s. 329) och i DON:s promemoria. I 
samtliga här relaterade arbeten uttalas vikten av kostnadskontroll. varför 
det kan diskuteras om inte rättshjälpsmyndigheten hör handha frågor av 
detta slag. Som DON i sin promemoria funnit, kan man inte utesluta möj
ligheten av att liberala substitutionsregler av liknande slag som de som ut
redningen förordar undantagsvis kan användas på ett mindre önskvärt 
sätt. 

Utredningen föreslår en allmiin substitutionsrätt men anför som stöd 
härför endast, att en sådan i vissa speciella situationer kan medföra arbets
lättnad för advokaten ifråga, s. 186f. Utredningen medger dock - lika med 
Ju 1970: 14. departementschefen (prop. 1972: 4) och DON - att fördyringar 
kan bli följden av förslaget. Det kan ifrågasättas huruvida vad utredningen 
anfört angående skälen till en förändring i nu berört avseende har sådan 
tyngd att det uppväger riskerna för kostnadsökningar. 

Utredningens förslag angående byte och entledigande av biträde föranle
der inte någon rättshjälpsnämndens erinran. 
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7.1.6 Rättshjälpsnämnden i Malmö 
Som utredningen påpekat medfiir generell suhstitutionsrätt risk för öka

de kostnader. DON var i sin promemoria 1974 av samma uppfattning och 
ansåg framför allt på grund härav att det inte fanns skiil att införa en sådan 
rätt. Riittshjiilpsnämnden framförde liknande synpunkter i sitt yttrande 
över promemorian. 

Den nuvarande regeln har i praktiken inte medfört några olägenheter. 
Rcgelm~issigt hcgiir biträdet redan från början tillstånd att få sätta annan i 
sitt stiille och lika regelmässigt bifalles sådan begiiran. Inträffar sjukdoms
fall eller annat tillfälligt hinder för biträdet att utföra sitt uppdrag finns allt
så redan möjlighet att sätta in ersättare. På ansökningsblanketten finns sär
skilt utrymme för begäran om substitution. Separat ansökan till rätts
hjälpsniimnden behövs egentligen endast då det gäller att sätta in ett plats
omhud. HandHiggningen av sådana iirendcn sker snabbt. 

Några olägenheter med den gällande regeln kan man inte tala om. Om 
utredningens förslag om ändring av beslutsfunktionerna genomförs, torde 
emellertid olägenheter kunna uppstå. Rättshjälpsnämnden ställer sig där
för positiv till förslaget om generell substitutionsrätt endast under förut
siittning att advokaterna får vidgad riitt att besluta om allmän rättshjälp. 

Bytt:' m· hitriide och entledigande m• biträde i annat fall 

Förslaget tillstyrkes. 

7 .1. 7 Rättshjälpsnämnden i. Göteborg 

Nämnden delar utredningens uppfattning. att frågan om byte av biträde 
hör regleras i rättshjälpslagen. Den föreslagna rättsreg.eln (28 §) innebär 
kodifiering av nuvarande praxis. Nämnden anser att nuvarande praxis är 
väl restriktiv och förordar därför en viss utvidgning av möjligheten att byta 
bitriide. 

7.1.8 Rättshjälpsnämnden i Umeå 
Med h~insyn till dels enhetlighet i prnxis och dels den återhållsamhet 

som ur kostnadssynpunkt måste iakttagas. finner nämnden att det bör för
behållas nämnden att avgöra frägan om bitriidesbyu. l fråga om substitu
tion tillstyrkes förslaget. men nämnden anser att det bör exemplifieras, när 
substitution är tillåten. Av samma skäl som ovan anförts anser nämnden 
också. att frågan om upphiirande av rättshjälp bör avgöras av rättshjälps
nämnden. 

7 .1. 9 Domstolsverket 
Byte m· biträde~ 

Som utredningen föreslagit hör frågan om bitriidesbyte regleras i RHL. 
Domstolsverket godtar utredningens förslag att biträdesbyte skall få ske 

bara om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rätts
sökande eller eljest särskilda skäl föreligger för det. Ett byte av biträde är 
oftast förenat med stora kostnader. Det är därför nödvändigt med en nog
grann prövning. Det kan emellertid vara svårt att avgöra när djupgående 
motsättningar skall anses föreligga. Enligt domstolsverkets uppfattning 
måste motsättningarna vid en objektiv bedömning anses ha orsakats av att 
biträdet inte handlagt ärendet med tillräcklig omsorg eller eljest handlat 
felaktigt. Uppställes inte detta krav kan den rättssökande utan att befogad 
anmärkning kan riktas mot biträdet framtvinga ett byte genom att t. ex. 
återkalla fullmakten för biträdet. Har stora kostnader uppkommit i ärendet 
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bör i sådant fall bitrlidet entlediga~ men något nytt bitrlide bör inte förord
nas. I de fall bitriidet arbetat endast en kortare tid på ärendet bör man kun
na se något mera liberalt pä frågan om byte; merkostnaderna kommer då 
inte att bli så stora. Har bitriidet och huvudmannen olika uppfattningar om 
hur iirendet skall ham!Higgas kan det uppstå konnikt mellan dem. Bitriidet 
kan exempelvis anse det meningslöst att föra ärendet vidare medan huvud
mannen vill överklaga. Som framgår av Sveriges advokatsamfunds cirku
lärskrivelse nr 32/ 1976 bör bitrlidet vid sådant förhållande begära sitt entle
digande. På grund av sin lojalitetsplikt mot huvudmannen skall han emel
lertid inte uppge vari motsättningarna består. Även om bitrlidet härigenom 
försätts i en svår situation bör enligt domstolsverkets mening nu gällande 
praxi~ fortfarande tillämpas. Byte av biträde skall alltså inte tillåtas enbart 
på grund av uppgift om alt djupgående motsättningar mellan hitriide och 
huvudman uppkommit. 

Suhstitution m· hiträde 
Domstolsverket delar utredningens uppfattning all offentligt hitriide bör 

ges generell rätt att sätta advokat eller bitriidande jurist vid advokatbyrå i 
sitt ställe. En sådan rätt torde vara nödvändig om utredningens förslag att 
advokat skall fä bevilja rättshjlilp i vissa typer av ärenden genomförs. 

Domstolsverket vill emellertid göra några påpekanden. Det finns en viss 
risk för att en generell substitutionsrätt utnyttjas i alltför stor utsträckning 
med ökade kostnader som följd. Det bör därför understrykas, att biträde 
endast tillfälligtvis fär använda sig av möjligheten till substitution och att 
ett verkligt behov då måste föreligga. Är det inte fråga om att sätta in plats
ombud bör biträde inte få sätta advokat på annan ort i sitt ställe om detta 
medför ökade kostnader. Den myndighet som har att fastställa ersättning
en åt biträdet måste vara observant på att visst onödigt dubbelarbete kan 
föreligga genom att biträdet onödigtvis utnyttjat rätten till substitution. 

7. I. t 0 Riksförsäkringsverket 
Beslutsfunktionerna i fråga om substitution. byte och entledigande av bi

träde vid allmän rättshjälp samt beslut om att rättshjälp skall upphöra före
slås av utredningens majoritet skola ankomma på samma myndigheter som 
prövar frågan om arvodessättningen. d. v. s. allmän domstol och förvalt
ningsdomstol. Förvaltningsmyndighet anses däremot inte besitta tillräcklig 
kompetens i dessa frågor. 

Utredningens ordförande och experten Reuterwall har även beträffande 
dessa funktioner reserverat sig för att de bör tillkomma även statlig förvalt

. ningsmyndighet. Reservanterna anser, att besluten i dessa frågor i prakti
ken kommer att dikteras av de handläggande myndigheterna, som bäst 
känner till de omständigheter som bör påverka besluten. 

Riksförsäkringsverket ställer sig även i detta avseende tveksam till re
servanternas uppfattning. De omständigheter, som kan föranleda substitu
tion. byte och entledigande av biträde i rättshjälps frågor, torde mera sällan 
framgå av de utredningar handläggande förvaltningsmyndigheter företar i 
olika ärenden. Att avgöra när rättshjälp inte längre är erforderlig synes 
däremot ställa sig något lättare för dessa. 

7.1.11 Albnänna advokatbyråkommitten (1977:11) 

Att offentligt biträde i lag ges rätt att sätta advokat i sitt ställe tillstyrks. 



Prop. 1978/79: 90 

7.1.12 Sveriges advokatsamfund 

Vad som föreslås i fräga om hyte m· hitriide ( 1.5) hälsar samfundet med 
tillfredsställelse. Eftersom tillsti\.nd till bitriidesbyte i vissa fall skall lämnas 
av den domstol eller myndighet där den rättsliga angefagenheten är an
hängiggjord - ni\.got som i och för sig är praktiskt - synes det oHimpligt att 
biträdet och den rättssökandc ingående behöver redovisa varför de inte 
kan samarbeta. Det borde räcka för bitriidesbyte att bitr;idet och den rätts
sökande samstämmigt förklarar att djupgående motsii ningar har uppstått 
och att därför biträdesbyte är nödvändigt. Risken tord1.: vara ringa att stats
verket skulle drabbas av några stön-c kostnadsökningar. 

7 .1.13 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Bytt' m· biträde 

Advokatens tystnadsplikt medför att det ofta är omöjligt att ri.~ja bak
grunden till en begäran om biträdesbyte. En anmiilan om all allvarliga mot
siittningar - utan närmare angivande av dessas innehi'tll - måste diirför 
alltid utgöra tillräckligt skäl för biträdesbyte. 

Riitt att sätta annan i sitt ställe 

Utredningens förslag tillstyrks. 

7.2 Slutreglering och fördelning al' kostnader 

7 .2.1 Bostadsdomstolen 

Bostadsdomstolen har i och för sig inte några erinringar mot det av utred
ningen skisserade avräkningssystemet. Domstolen vill dock framhälla att 
domstolen saknar underlag för att bedöma hur detta system kan antas fun
gera i den praktiska tillämpningen. 

7.2.2 Göta hovrätt 
Slutrcgleringsförfarandet enligt det nuvarande rättshjälpssystcmct är 

som utredningen framhållit omständligt och tidsödande. Starka sklil talar 
således för att en förändring kommer till stånd. Hovrätten anser emellertid 
att utredningens förslag i denna del är bristfälligt underbyggt och inte hel
ler i tillräcklig utsträckning belyser de konsekvenser som förslaget kom
mer att fä. Detta gäller bland annat det inte ovanliga fallet att ett mål eller 
ärende handläggs såväl vid domstol som utomproccssuellt. Ett typexempel 
är det fall att fråga om skadeståndsskyldighet avgöres av domstol. medan 
skadeståndsbeloppens storlek hestämmes genom förhandlingar med för
säkringsbolaget. Skall i ett sådant fall rättshjälpsnämnden äga ompröva 
domstolens beslut om rättshjälpsavgift m. m.? Är detta avsikten torde 
rättshjälpsnämnden. för att kunna bedöma om den rättssökandes ekono
miska situation undergått väsentlig förändring (35 §) eller om rättshjälps
avgift avräknats. alltid behöva fä del av domstolens bedömning av den sö
kandes ekonomi och rättshjälpsavgift. Domstolarnas underrättelseskyldig
het kommer så.ledes i stor utsträckning att kvarst!l. Samordningsproblem 
torde också uppstå bland annat i de fall ärenden. vari rättshjälp beviljats. 
handläggs parallellt vid olika myndigheter. Förutom de problem som ut
redningens förslag om decentralisering av slutregleringsförfarandct såle
des medför. motverkar det också enligt hovrättens mening möjligheterna 
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att med hjiilp av ADB oc.:h andra moderna hjiilpmedel rationalisera hand
liiggningen. 

lktriiffande fördelarna med utredningem förslag framhåller utredningen 
de kostnadsbesparingar som kan uppkomma för rättshjälpsniimnderna ge
nom att det siirskilda förfarandet med slutavriikning och partiell avräkning 
med biträdet intt.: behövs. Savitt hovrätten kan bedöma innebär förslaget 
emellertid i huvudsak ej annat än att hela detta arbete överflyttas på andra 
myndigheter. Exempelvis skall således domstolarna göra slutavräkning in
stans för instans i stället för den nuvarande partiella avräkningen. Allt ar
bete med ersättningsbesked och underrättelser m. m. skall likaså ombesör
jas av den enskilda myndigheten. Hovrätten anser således att utredningens 
förslag inte kan förviintas medföra några fördelar från kostnadssynpunkt 
för riittshjiilpen som helhet. Tvärtom föreligger påtaglig risk för kostnads
ökningar. Då det föreslagna systemet dessutom, såsom tidigare påtalats, 
medför praktiska svårigheter avstyrker hovrätten bestämt att det genomfö
n:s. 

Utredningen föreslår vidare att staten skall åtaga sig ett garantiansvar 
för motparts skyldighet att erfägga den del av rättegångskostnaden som ut
gör sökandens rättshjälpsavgift, om denna ej överstiger 5 ';f av basbelop
pet. Är riittshjälpsavgiften högre får sökanden på egen hand driva in avgif
ten. Detta system torde i och för sig vara till fördel för exekutions väsendet 
som härigenom får vidgade möjligheter att avskriva ärenden. Däremot 
medför det påtagliga nackdelar för den myndighet som skall besluta om 
återbetalningsskyldigheten. Utredningens förslag kommer enligt hovrät
tens mening att medföra kostnadsökningar för rättshjälpen. dels direkt ge
nom förluster i anledning av garantiatagandet (av DON beräknade till 
100000 kr.får), dels genom merarbete vid domstolar och andra myndighe
ter. Hovrätten anser därför att nuvarande system bör bibehållas men före
nas med en hestämmelse som möjliggör att enskilds krav på gottgörelse för 
riittshjälpsavgift kan överlåtas på den enskilde så snart ett indrivningsför
sök misslyckats. Härigenom skulle exekutionsväsendets önskemål kunna 
tillgodoses utan de påtalade svårigheterna för den beslutande myndighe
ten. Då möjligheterna att få ut ersättning i de fall ett indrivningsförsök 
misslyckats torde vara ringa, synes den föreslagna ordningen ej heller 
medföra några egentliga nackdelar för den sökande. 

7 .2.3 Kammarrätten i Göteborg 

Rättshjälpen är nu organiserad så att de enskilda rättshjälpsärendena 
från den första iHgärden med att lägga upp akten till den sista med att beta
la ut ersättningen handläggs vid rättshjälpsnämnden. Däremellan kan 
många frågor uppkomma i ärendet. såsom exempelvis begäran om för
skott, biträdesbyte. ersättning för utredning m. m. Nämnden beslutar i 
flertalet av dessa frågor. I viss utsträckning, såsom när allmän domstol 
fastställer biträdcsersättning. förekommer det att annan myndighet fattar 
beslut i rättshjälpsärendet. I dessa fall undeITättas dock nämnden om be
slutet. Nämnden sköter slutregleringen i alla ärenden. I akten hos nämn
den finns då uppgift om samtliga beslut som rör ärendet. Det nuvarande 
systemet bygger således på att ett ärende administrativt hålls samman hos 
nämnden. Nämnderna har ett mycket stort antal ärenden. Härigenom har 
en hög specialisering kunnat uppnås. Ärendena handläggs till stor del av 
biträdespersonal. Ansökningarna förgranskas och beslut förbereds av 
granskningshiträden. Flertalet slutregleringar ombesörjs i praktiken av bi
triidcspersonal. Koncentrationen av arbetsuppgifter till nämnderna ger 
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förutsiittningar för en li'lngt driven specialisering. som medför att arhetet 
kan hedrivas på ett rationellt siitt. Enligt kammarrättens hedömning kan 
rationaliserings vinster egentligen uppnäs endast i den män som en ny ord
ning innebär att vissa arhetsmoment kan avskaffas. 

Varje omfördelning av beslutsfunktionen inom systemet päverkar de 
praktiska handläggningsrutinerna. Enligt kammarriittens uppfattning iir 
det viktigt. när man överväger att överföra beslutsfunktioner fn'in rätts
hjälpsnämnd till annan myndighet. att man inte ser em.last till var en upp
gift organisatoriskt lämpligen hör hemma utan även till vem som i prakti
ken kommer att utföra uppgiften på de myndigheter dit den överförs. Det 
kan exempelvis inte anses vara rationellt att föra över uppgifter som i dag 
utförs av biträdespersonal vid rättshjälpsnämnd till juristpersonal vid dom
stolarna. 

Vidare måste man vid varje förändring noga överviiga vilken inverkan 
förändringen kan tänkas ha på samordningen mellan myndigheterna. Som 
ett exempel kan anföras det fall att rättshjälpsnämndcn har beslutat om all
män rättshjälp och betalat ut förskott på biträdesersättning samt talan se
dan väcks vid domstol. Enligt utredningens förslag skall ärendet då slut
regleras av domstolen. Om inte nämnden liimnar över sina handlingar. 
kommer domstolen att sakna kännedom om de ekonomiska förhållanden 
som angetts i ansökningshandlingen. Sädan kännedom är nödvändig för all 
domstolen skall kunna pröva frågan om rättshjälpsavgiften skall jämkas på 
grund av ändrade ekonomiska förhållanden. Om biträdet förbiser sin skyl
dighet att uppge det förskott som har utbetalats av rättshjälpsnämnden. 
kommer domstolen vidare att sakna kännedom om förskottet. 

Härutöver är att märka att arbetet med slutreglering av rättshjälpen i dag 
utförs nästan enbart av biträdespersonal vid nämnderna. Enligt förslaget 
skall de beräkningar som behövs för slutregleringen utföras av den dom
stol eller den myndighet som fastställer den slutliga ersättningen. Siffer
uppgifterna skall anges i domen och kommer därmed att utgöra en integre
rande del av denna. Detta innebär att de som dömer i saken även har att 
svara för att uppgifterna i slutregleringsdelen är korrekta. För kammarrät
tens del innebär detta att tre domare tar ansvaret för och därmed blir skyl
diga att kontrollera sifferuppgifterna. ett arbete som idag utförs av kon
torsbiträden på rättshjälpsnämnderna. Man kan i och för sig tänka sig en 
lösning som innebär att arbetet med slutregleringar även vid domstolarna 
utförs av biträdespersonal. En förutsättning härför är att slutregleringen 
inte skall flyta in i domen. En sådan ordning skulle emellertid inte innebära 
någon rationalisering utan snarare motsatsen. Med hänsyn till den stora 
specialiseringen vid nämnderna torde arbetet utföras mera e.ffektivt där. 

Mot ovanstäende bakgrund ifrågasätter kammarrätten starkt att försla
get till ändrade rutiner i fräga om slutreglering innebär en förenkling av nu 
gällande system. 

Fördelning av motparts ersättning för kostnad för allmän rättshjälp 

Utredningens förslag i denna fräga är uppbyggt efter samma principer 
som det förslag som fanns i DONs PM. Kammarrätten yttrade sig år 1975 
över DONs förslag och yttrandet redovisas i rättshjälpsutredningens be
tänkande (s. 204). Kammarrätten vidhåller den uppfattning som då kom till 
uttryck och anser således att det ter sig orättvist att den som har lägre kost
nadsbidrag än fem procent av basbeloppet skall gynnas framför övriga 
rättshjälpsberättigade. I stället bör fördelningen av inflytande betalningar 
förenklas och förmånsordningen bestämmas på följande sätt. 
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l. Statsverkets kostnader för riittshjiilpen 
.., Partens ersiittning för riittshjälpsavgiften 
3. Statsverkets kostnader som belastat anslaget Ersiillning tlt vittnen 

m.m. 

7.2.4 Göteborgs tingsrätt 

BetriifTande de förslag till förenklingar som utredningen hiir har lagt fram 
vill tingsriitten anmiirka att den ökade arhetsbelastning som dessa kommer 
att medföra för de allmiinna domstolarna - i vart fall för en större tingsrätt 
- inte kommer att kunna bemästras inom ramen för nuvarande personal
organisation. 

7.2.5 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

SI 111 lllTiik11i11gs- och s/111 re i<leri 11g.1fij1:fi1 ra ndet 

Rättshjälpsniimnden delar utredningens uppfattning att förfarandet vid 
slutavräkning och slutreglering bör förenklas sa mycket som möjligt. För
slaget att låta den myndighet. som skall pröva ersättningsfrågan. samtidigt 
slutligt fastställa rättshjiilpsavgiften synes också i och för sig vara ägnad att 
minska handläggningstiden. Härtill bidrar givetvis m:kså förslaget om be
frielse från vissa avgifter enligt expeditionskungörelsen och avgifterna en
ligt exekutionsavgiftskungörelsen. Enligt nämndens uppfattning innebär 
dock vad utredningen anfört i huvudsak endast ett principförslag. Utred
ningen påpekar själv vissa komplikationer som kan uppkomma tsid. 209 i 
betänkandet) dock utan att presentera någon helt genomförd lösning. En 
annan komplikation. som inte berörts, är om vederbörande myndighet an
ser sig böra ha tillgång till underlaget för fastställandet av den preliminära 
rättshjälpsavgiften. därest rättshjälp beviljats av annan myndighet än den 
som prövar ersättningsfrågan. för att kunna bedöma huruvida någon jämk
ning av rättshjälpsavgiften skall ifrågakomma på grund av väsentligt ändra
de ekonomiska förhållanden. Andra exempel på komplikationer kan säker
ligen anföras. Nämnden hälsar med tillfredsställelse utredningens målsätt
ning men anser att förslaget inte är så genomarbetat att det i nuvarande 
skick kan ligga till grund för en praktisk tillämpning. 

Fördelning a1· kostnader 

Rättshjälpsnämnden har ingen erinran mot utredningens förslag (36 * 
lagförslaget) till kostnads fördelning. 

7.2.6 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 

S/utregleri11g 

Utredningen föreslår en lösning som skall förenkla förfarandet. s. 205 ff. 
Rättshjälpsnämnden har funnit det förenat med vissa svårigheter att av 
texten utliisa både grunden till förslaget och hur utredningen tänkt sig den 
praktiska tillämpningen. Nämnden kommer att peka på några svårigheter 
som nämnden anser kommer att bli förenade med det nya systemet. 

I. Fastställande av rättshjälpsavgift 

Den myndighet som skall ta ställning till ersättningsfrågan skall också 
fastställa slutlig rättshjälpsavgift. Preliminär rättshjälpsavgift kan ha fast
ställts av annan myndighet eller motsvarande. Eftersom det kan gå lång tid 
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mellan bcsfammande av preliminär avgift pch fastshillande av slutlig avgift 
kan man inte bortse ifrån att det i ett antal fall kan bli fråga om iindring av 
rtittshjä!psavgiften. Av het~inkandet framgär ej vilket heslutsumlerlag ut
redningen har tänkt sig för den myndighet som skall ta ställning till eventu
ell jämkning av slutlig r~i.ttshj~ilpsavgift. lfrt1gavarandc myndighet kan 
knappast ta ställning till frågan utan att ha tillgäng till det material varpå 
myndighet nr I grundat sitt stiillningstagande. Det blir alltsa en ny omgång 
pappershantering jämfört med det system som giiller idag. Man slipper om
gängen med underrättelser om riittshjälpskostnader men far i stället om
gi:111gen med underlag för fastställande av slutlig riittshjiilpsavgift. Rationa
liseringsvinsterna med utredningens förslag blir nog inte stora. 

2. Utomprocessuell utredning 

Om utredningens förslag genomföres kommer den myndighet som gör 
slutavräkningen att sakna kunskap om huruvida det i ärendet förekommit 
nägon utomprocessuell utredning. 

3. Tidpunkten då ett ärende är avslutat 

Om utredningens förslag går igenom hortfaller avslutandefascn hos 
rättshjälpsnämndema. Ett hos rättshjälpsnämnden anhängiggjort ärende är 
i princip avslutat då allmän rättshjälp beviljats. Detta betyder emellertid 
inte att ärendet kan avföras från nämndens verksamhet. plockas ur diarier
na och arkiveras. Rlittshjälpsnämnden kan fä anledning ""ta fram"' ärendet 
för att ta ställning till uppkommande frågor - biträdesbyten. utvidgning av 
allmän rättshjälp. jämkning av rättshjälpsavgift etc. - ända till slutregle
ring av ärendet sker. Utredningens förslag innebär emellertid att rätts
hjälpsnämnden i ett stort antal fall inte fär kännedom när ett ärende slut
förts. Någon föreskrift för annan myndighet att underrätta rättshjälps
nämnden om när ett ärende är avslutat och har vunnit laga kraft finns näm
ligen ej i betänkandet. Resultatet härav blir att ett rättshjälpsärende, i vart 
fall om det är anhiingiggjort hos rättshjälpsnämnden, aldrig avslutas. 
Nackdelarna är uppenbara. Risk för missbruk. arkivproblem. administrati
va svårigheter hos rättshjälpsnämndena. m. tl. svårigheter. 

Som utredningen anfört, kräver slutregleringsfasen mycket arbete. An
ledningen härtill är enligt rättshjälpsnärnndens mening inte bara den byrå
kratiska apparaten. Slutreglering av ett ärende handlar i grund och botten 
om pengar. ut- och inbetalningar. krav och mot krav. Det är i denna fas den 
slutliga kontrollen sker. Hos rättshjälpsnämnden i Jönköping arbetar 2.8 
biträden med avslutandefasen. Dessa tjänstemän är specialiserade på sina 
arbetsuppgifter. Om dessa arbetsuppgifter släs ut på flera myndigheter 
kommer specialiseringen att minska. Behovet av bl. a. kostnadskontroll 
gör. att det ter sig önskvärt, att den viktiga avslutningsfasen får ligga på 
specialiserade tjänstemän. Utredningen påstår att slutregleringsfasen kom
mer att förenklas avsevärt. Detta påstilcnde är icke tillfredsställande un
derbyggt. Vid genomgång av utredningens förslag har rättshjälpsnämnden 
funnit. att ytterligare en pappersomgång erfordras. Detta manar till efter
tanke. Så länge förlorande part åläggs äterbetalningsskyldighet för vinnan
de parts kostnader. kvarstår behovet av detaljerade regler om hur slutreg
lering av rättshjälpsärende skall ske. Endast marginella förändringar torde 
nu vara möjliga. I avsaknad av stabilare underbyggnad för en förändring av 
en viktig del i rättshjälpssystemet kan det inte ifrågakomma annat än att 
fortfarande låta avslutandefasen kvarligga hos rättshjälpsnärnnderna. 
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Fiirdelnini.; a1· 1·is.1·a kosrnwlcr 

Utredningens förslag. s. 209 ff. angi'lende fördelning av ersiitrning som 
motpart eller annan förpliktas titcrbetala medför en del rationaliserings
vinster men rättshjälpsniimnden ifri1gasiitter om de blir s;'1 stora som utred
ningen antar. Tvä rutiner måste skapas. en för s{\dana fall diir den ber:i1ti
gade skall fä sina pengar från statsverket. en för si1dana fall diir fordran 
skall överlåtas pä den berättigade. Erfarenheter frirn skilda sammanhang 
talar för att rationaliseringsvinster i regel motverkas av att flera rutiner till
lämpas. 

Utredningens antaganden. s. 210. att allmän rättshjälp kan komma att 
sökas endast för att erhålla förmän i återbetalningshiinseende anser riitts
hjälpsnämnden vara försumbar. Enligt riittshjiilpsniimndens mening bör 
statsverket alltid överta den berättigades anspr!ik. Riittshjiilpslagstift
ningens karaktär av social förmån kriiver det. Dessutom torde det finnas 
skäl att anta att de ökade kostnader som kan uppsti'l mer iin viil åtminstone 
på sikt uppväges av de besparingar som kan göras med avseende pii arhets
kostnader hos domstolar, rättshjälpsniimnder och exekutionsviisen. 

7.2.7 Rättshjälpsnämnden i Malmii 

Arbetet med slutregleringar och avräkningar anses av rättshjiilpsniimn
dens personal som relativt betungande. Begränsning av pappersexercisen 
har länge stått på önskelistan. Rättshjiilpsniimnden ser därför i och för sig 
positivt på utredningens förslag att slopa de särskilda slutreglcringarna och 
avräkningarna. Det måste emellertid framhållas att en del av arbetet i stäl
let flyttas över på andra myndigheter. Sålunda skall domstolar och andra 
myndigheter fastställa slutlig rättshjälpsavgift och göra avräkning med bi
träde. Detta innebär en ökad arbetsbelastning av icke ringa betydenhet. 
Härtill kommer att de myndigheter som skall fastställa ersiittning till bitrii
de också skall svara för utbetalning av denna. Uppgifterna försvinner allt
så inte helt. De delas bara upp på ett flertal myndigheter. Lämpligheten 
härav kan ifrågasättas. 

Förslaget innebär att underrättelse om rättshjälpskostnader inte längre 
skall insändas till rättshjälpsnämnden. Genom dessa underrättelser har 
nämnden hittills också fått hesked om ärendet slutförts eller ej. Med det 
nya systemet fär rättshjälpsnämnden inte några sådana besked. Ett ärende 
gällande t. ex. näringsidkare. där rättshjälpsnämnden beslutat om allmän 
rättshjälp. kan på så vis stå öppet lång tid efter det att målet avgjorts. 
Nämnden anser detta otillfredsställande. Ett siitt att lösa problemet är att 
ålägga den myndighet som avgör ärende. där rättshjälpsnämnden beviljat 
allmän rättshjälp. att sända kopia av dom eller heslut till nämnden. Det in
nebär emellertid i sin tur att viss pappersexercis iindii blir ofri\nkomlig. 
Nämnden anser att utredningen inte i tillräcklig grad beaktat de svi'lrighe
ter. som uppstår vid borttagande av de särskilda slutregleringarna. Pro
blem som berör frågor när ärende skall anses avslutat, diarieföring. akt
bildning och arkivering fordrar en närmare undersökning. 

Från riittshjälpsnämndens synpunkt är det en fördel att slopa förfarandet 
med upprättande av fördelningskort. om än det arbetet numera inte vållar 
personalen några egentliga svårigheter. Sett från den enskilde rättssökan
dens synpunkt kan däremot den av utredningen föreslagna ordningen för 
fördelning av belopp. som motpart förpliktas att återbetala. enligt nämn
dens mening te sig mera tveksam. Syftet med förändringar i systemet bör 
vara att i främsta hand tillgodose den enskildes intressen. Det kan då före
falla egendomligt med ett förslag som innebär att den som har en lägre 

25 RiksdaRen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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r~ittsh.iälpsavgift blir gynnsammare behandlad ~in den som har en högre. De 
ökade kostnader som skulle bli följden om stats verket i stället helt övertog 
(kn enskildes anspråk uppvägs - om än inte helt - till stor del av de be
sparingar som görs beträffande arbetskl)stnadcr dels hos de myndigheter 
som har att besluta om fördelningen och dels hos cxekutionsväsendet. Det 
är också av vikt att inte ålägga domstolar och andra myndigheter for 
manga nya arbetskrävande uppgifter. Den förenkling som bör eftersträvas 
genomförs bäst om stats verket övertar den rättssökandes fordran på rätts
hjiilpsavgift. oavsett hur stor avgiften är. Sammanfattningsvis föreslår 
rättshjälpsnämnden därför en regel av denna innebörd. Accepteras inte 
detta. anser nämnden det vara biist om det nuvarande systemet bibehålls. 

7.2.8 Rättshjälpsnämnden i Sundsvall 

De föreslagna förändringarna beträffande avräkningssystemet ter sig 
måhända vid en första anblick tilltalande enkla. Vid nämrnre studium fin
ner man emellertid. att en del invändningar kan riktas mot förslaget. Detta 
innebär all i de fall rättshjälpsnämnden beviljat rättshjälpen någon under
rättelse om att ärendet slutförts inte kan erhållas. I sådant fall då det i ären
det förekommit en utomproeessuell utredningskostnad under ärendets 
handläggning. kan det inträffa att denna kostnad helt tappas bort när mot
partens äterbetalningsskyldighet skall fastställas. Det är nämligen inte sä
kert. att det biträde som föranstaltat om utredningen och erhållit ersätt
ning, men som av en eller annan orsak inte aberopar utredningen. uppger 
att kostnaden uppkommit. Med det föreslagna avräkningssystemet blir det 
sålunda omöjligt att kontrollera vad det enskilda rättshjälpsärendet kostat 
statsverket. Det måste också te sig betungande att för vai:ie instans fast
ställa en slutlig rättshjälpsavgift. liksom det ter sig mindre tilltalande att 
man i en del fall först betalar tillbaka överskjutande del av rättshjälpsavgif
ten för att i nästa instans kräva den som har rättshjälp på beloppet. Det är 
emellertid önskvän att slutavräkningsarbetet förenklas på lämpligt sätt. 

Återkravsrutinerna för motparts återbetalningsskyldighet bör ockstl för
enklas. Det i förslaget skisserade tillvägagångssättet kan kanske ge stats
verket någon kostnadsbesparing men medför ti andra sidan för den som 
haft rättshjälp uppenbara försämringar i de fall rättshjälpsavgiften översti
ger 5 </(· av basbeloppet. Det innebär inte bara att den som haft rättshjälp 
själv måste agera för att få ut sin rättshjälpsavgift från motparten. Det kan 
dessutom medföra kostnader om motparten vid utmätningsförsök visar sig 
sakna tillgångar. Den försvagning av de förmåner som tillkommer den som 
har rättshjälp som förslaget i denna del innebär kunde måhända kompense
ras något om befrielsen från exekutionsavgift utsträcktes till att omfatta 
liven kravet på återbetalning av rättshjälpsavgiften. Någon sådan förmån 
synes förslaget dock inte innefatta. Nämnden anser emellertid. att man 
borde kunna ändra reglerna om återbetalningsskyldigheten så att antingen 
återbetalningsskyldighet för rättshjälpsavgiften alltid skulle åläggas direkt 
till den som har rättshjälp eller också skulle statsverket träda in och överta 
den enskildes fordran i alla fall. Det av utredningen framlagda förslaget 
kommer att gynna dem som har en rättshjälpsavgift understigande 5 q. av 
basbeloppet. medan de vars rättshjälpsavgift överstiger 5 % av basbelop
pet inte får någon hjälp alls av stats verket. De kunde kanske få tillbaka 5 % 
av basbeloppet av statsverket. men få driva in belopp därutöver själva. 
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7.2.9 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

1 kapitlet om sl11trl'glai11g och .fi"irddning 111· ko.1·11uuler har utredningen 
menat att en av anledningarna till att nuvarande system kritiserats är att 
kostnadsbidraget inte skall fastställas slutligt förrän ärendet är helt avslu
tat. Emellertid innebär förslaget att ersättning och rättshjälpsavgift skall 
fastställas i varje instans ingalunda all förfarandet blir mindre omständligt 
och tidsödande. Snarare tvärtom. eftersom nera instanser kommer att göra 
dessa avräkningar. Om t. ex. rättshjälpsavgiften i lägre instans överstiger 
kostnaderna skall klienten ha tillbaka mellanskillnaden och om ärendet 
diirefter överklaga$ med kostnader som överstiger först fastställd avgift 
som följd skall vad som just återbetalats till klienten återkrävas. Samma 
problem kan komma att uppstå. när prutad ersättning höjs. Rättshjälps
nämnden vill fästa uppmärksamheten på att det vore av vikt för den rätts
sökande allmänheten att redan när rättshjälp sökes fä reda på den slutliga 
riittshjälpsavgiften. Rättshjälpsniimmlen ifrågasätter om allt detta verkli
gen sammanlagt medför mindre byråkrati och smidigare handläggning. 
Klart är att utredningens på sidan 208 uppställda mall för dessa beslut är 
lättare att läsa och förstå för dem det angår än nuvarande blanketter med 
de ordval som anviinds. Rättshjälpsnämnden tillstyrker varmt ändring av 
blanketterna. Dessutom tillkommer att vederbörandes ekonomiska förhål
landen kan pli ett siitt som påverkar avgiften fluktuera väsentligt under 
iirendets gfrng. Beträffande.fi'irdelning av kostnaderna tillstyrks en ändring. 

Emellertid finner rättshjälpsnämnden det icke vara motiverat att staten 
överhuvudtaget skall träda emellan och förskottera avgiften. som ju är re
laterad till vederbörandes betalningsförmåga. Icke heller finner nämnden 
det rimligt att ge särskild service åt dem som har fått rättshjälpsavgift un
derstigande visst belopp. Anledning till differentiering sa att den som har 
lägre avgift skall få samhällets hjälp att fä in sin fordran föreligger icke. Se
dan avgiften fastställts i förhållande till betalningsförmågan skall medbor
garna ha lika rättigheter och samma service. 

7 .2.10 Domstols verket 

Slutreglering 

Slutregleringsförfarandet föreslås bli ett led i det förfarande varigenom 
myndighet fattar beslut om ersättningen till biträde. Den myndighet som 
prövar ersättningsfrågan skall enligt förslaget fastställa rättshjälpsavgift i 
samband med att ersättningen bestäms. Myndigheten skall vidare göra av
räkning med biträdet och låta utbetala ersättningen till denne. Biträdet 
åläggs därför att underrätta den myndighet. som har att fastställa ersätt
ning. om ersättning till honom tidigare utgått eller begärts i rättshjälpsären
det. Sådan underrättelseskyldighet för biträdet föreslås också föreligga om 
annan ersättning tidigare utgått i ärendet. 

Domstols verket hälsar med tillfredsställelse utredningens förslag att slo
pa den nuvarande omständliga och tidsödande särskilda slutregleringen. 
Dubbelarbete och onödig pappershantering torde härigenom kunna undvi
kas. Utbetalning av olika ersättningar skulle kunna ske snabbare. Vissa 
praktiska problem är emellertid förenade med utredningens förslag, vilka 
utredningen inte synes ha uppmärksammat och som måste lösas. Risken är 
annars att någon enkelhet i förfarandet inte uppnås. 

I inte så fä fall kan i ett rättshjälpsärende ett utomprocessuellt skede 
följa efter det att domstol meddelat dom som vunnit laga kraft. Endast fast
ställelsetalan om t. ex. skadeståndsskyldighet kan ha varit föremål för 
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domstols prövning. Förhandlingar mellan parterna om skadest{mdshe
lopps storlek kan aterst:i. Ytterligare kostnader i rättshjälpsiirendet kan 
uppkomma under ett sådant utomprocessuellt dterspel till riittegftngen. 
Riittshjälpsnämnd torde fä pröva frägor som härvid uppkommer. rör att 
rättshjälpsnämnd härvid skall kunna pröva biträdets ansprhk ptl ytterligare 
ersättning och täta utbetala sådan erfordras att nlimnden underrlittas om 
den hiträdesersättning domstol - kanske i flera instanser - fastställt och 
även om vilken rättshjälpsavgift som härvid avräknats. Det kan ej vara 
rimligt att lägga denna uppgiftsskyldighet på biträdet. Det kan ocksf1 i un
dantagsfall inträffa att biträde ej är förordnat. Utredningens förslag om 
slutreglering och avräkning med biträdet kan såvitt dornstolsverkel kan be
döma tillämpas bara på enklare ärenden, exempelvis flertalet familjeriittsli
ga ärenden. Reglerna om slutreglering och avräkning med biträde måste 
dock för att praktiska svårigheter inte skall uppkomma kunnat tillämpas på 
alla förekommande ärenden. Enligt domstols verkets mening bör därför be
rörda regler övervägas ytterligare under det fortsatta Jagstiftningsarbetet. 

Fiirdelning lll' ersättning som motpart eller a11111111 }i'jrpliktats återbetala 

Utredningens förslag. som i denna del i huvudsak överensstämmer med 
vad DON tidigare föreslagit, kan i princip godtas av domstolsverket. Ver
ket vill emellertid göra några påpekanden. 

Utredningen föreslår att avgörande för frågan om ersättningsskyldighet i 
sin helhet skall fullgöras till stats verket skall vara rättshjälpsavgiftens stor
lek i förhållande till basbeloppet. Det anges inte vilket basbelopp som skall 
bilda utgångspunkt för beräkningen. Enligt domstolsverkets uppfattning 
uppstår komplikationer om olika basbelopp skall kunna tillämpas i samma 
mål. Det torde därför vara lämpligt att anknyta till det basbelopp som gäl
ler för fastställande av rättshjälpsavgift. 

Har domstol beslutat om rättshjälpsavgift och om ersättningsskyldighet 
för motparten kan tillämpningssvårigheter uppkomma om ärendets fortsat
ta utomprocessuella handläggning föranleder rättshjälpsnämnden att jäm
ka rättshjälpsavgiften. Denna fråga torde också ha nära anknytning till de 
problem som kan vara förknippade med utredningens förslag till slutregle
ring och avräkning med biträde. 

7.2.11 Riksskatteverket 
I 36 * förslaget till rättshjälpslag <RHL) anges förfarandet när motpart är 

ersättningsskyldig för rättshjälpskostnad. De föreslagna bestämmelserna 
tillstyrks eftersom de är tydliga och kommer att förenkla handläggningen 
hos kronofogdemyndigheterna genom den klart markerade skillnaden mel
lan rättshjälpstagarens och stats verkets fordringsanspr<'i.k. RSV förutsätter 
att förslaget avsetts medge rättshjälpstagare fri verkställighet hos krono
fogdemyndighet för att ta ut kostnadsanspråket i de situationer kostnaden 
överstiger fem procent av basbeloppet. I förslaget till rättshjälpsförordning 
<RHFl har helt förbigåtts motsvarigheten till 34 och 35 ~* i nuvarande 
rättsh.iälpskungörelse. Det är nödvändigt att även fortsättningsvis i författ
ning reglera borgenärsfunktionerna vid indrivning hos kronofogdemyndig
het och det rent praktiska förfarandet i samband härmed. De inbördes be
fogenheterna mellan kronofogdemyndighet. länsstyrelse. rättshjiilps
nämnd och RSV beträffande vem som vid indrivning skall tillvarata statens 
rätt måste klargöras. Härvid åsyftas följande situationer 
- beslut om avskrivning från fortsatt indrivning hos kronofogdemyndighet 
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- ansökan om utmiitningseJ 
- hegiiran pt1 statens v~ignar att giildenären försiitts i konkurs och anföran-

de av besviir över tingsrätts beslut att ogilla konkursansökan 
- bevakning av statens riitt i samband med ackorJ 
- bevakning av statens rätt i samhand meJ överklagande enligt den s. k. 

exekutiva besvärsordningen. 
Länsstyrelsen bör fortsättningsvis enligt uttrycklig bestämmelse i RHF 

vara Jen myndighet som bevakar statens rätt beträffande statsverkets 
fordringsanspräk enligt rättshjiilpslagstiftningen samtidigt som en femårig 
preskriptionsregel införs. Detta uttrycks lämpligen genom en bestämmelse 
av följande innehåll. 

Vad i 59-62 och 65-67 ** uppbördslagen ( 1953: 272) är stadgat om in
drivning av restförd skatt och om avkortning och avskrivning av skatt 
skall äga motsvarande tillämpning i fr:'iga om sådan ersättning till stats
verket som avses i 36 * rättshjiilpslagen. Angående efterkrav och pre
skription skall vad i 70 och 71 ** uppbördslagen är staJgat äga motsva
ranJe tilliimpning. 
Vidare hör RHF innehi\lla en bestämmelse om Jomstols underrättelse 

till länsstyrelse motsvaranJe den som finns i 8 § kungörelsen ( 1973: 261 J 
om utbetalning av vissa ersättningar i mäl eller ärende vid domstol m. m. 
Sådan underrättelse skall dock inte skickas förrän den betalningsskyldige 
beretts tillfälle att betala. Härigenom kommer handläggningen att ske i en
lighet med departementschefcns uttalande i proposition 1975/76: 47 med 
förslag till lag om Undring i rättshjälpslagen ( 1972: 429). s. 36. För att fä en 
enhetlig tillämpning vid indrivning av rättshjälps- och domstolskostnader 
bör kungörelsen om utbetalning av vissa ersättningar i mäl eller ärende vid 
domstol iindras pä motsvarande sätt samtidigt som 1 § i kungörelsen an
passas till de nya rättshjiilpsbestämmelserna. Pä grund av den ställning 
som fansstyrelserna här föreslås få bör ändring även ske i 18 §kungörelsen 
( 1965: 921) om bevakning och avskrivning av vissa statens fordringar sä att 
länsstyrelserna övertar rättshjälpsnlimndens befogenheter beträffande 
fordran enligt RHL. 

RSV har den I juli 1973 fr:'in JK övertagit dennes uppgift att i vissa s. k. 
kronomål bevaka statens riitt i hovrätt och högsta domstolen i fråga om 
hl. a. fordran som vid bristande betalning eller eljest indrivs av utmätnings
man som fordran i allmlin mål i Jen mån uppgiften inte ankommer pä an
nan. Härigenom kommer stats verkets fordran enligt 36 § RHL att handläg
gas som ett s. k. kronomäl viJ RS V. I övriga situationer av processrättslig 
art bör handläggning ske pä samma sätt som vid indrivning av skatt. 

Utredningen har inte tagit ställning till det framtida förfarandet i de fall 
återkrav avser bäJe rättshjälpstagares och stats verkets anspråk enligt gäl
lande lagstiftning. I dessa fall skall fr:'in kronofogJemyndighet redovisad 
betalning förmedlas av rättshjälpsnämnderna till rättshjälpstagaren. Kro
nofogdemyndigheterna måste genom en särrutin ha en särskild bevakning i 
dessa ärenden. Frågan om när kronofogdemyndighet kan släppa denna be
vakning är inte reglerad lika litet som frågan om preskriptionsavbrytande 
åtgärd skall vidtas för att hevaka rättshjälpstagarens anspråk. Inför den 
kommande lagstiftningen fordras ett ställningstagande till det fortsatta för
farandet beträffande de äldre m:'ilen. En lösning är att rättshjälpsnämnder
na får rätt att till rättshjä!pstagarna överlåta den del av det stats verket till
erkända anspråket som svarar mot erlagt kostnadsbidrag. Härigenom kan 
rättshjälpstagaren själv i fortsättningen bevaka denna kostnadsdel tillsam
mans med eventueilt kapitalanspråk. En sadan rutin skulle dessutom admi
nistrativt unJerHitta arbetet vid kronofogdemyndigheterna. 
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Den nu gällande regeln om att ränta inte skall utdömas för rättshjiilps
kostnad har samma utformning i 36 § RHL. Bestämmelsen iir välgrundad 
och tillstyrks. I det stora flertalet fall utgär numera inte ränta i samband 
med att domstolskostnad utdöms till statsverket. För att underlätta den 
praktiska tillämpningen vid kronofogdemyndigheter och domstolar bör om 
möjligt ändring ske så att ränta inte utgår för kostnad enligt RB 18: 13 och 
31: 1 I. I så fall skulle ränta aldrig förekomma vid domstolskostnad med 
åtcrbetalningsskyldighet till statsverket. 

Enligt 26 § RHL skall myndighets beslut om skyldighet att erlägga rätts
hjälpsavgift fä verkställas enligt vad som är föreskrivet om domstols dom. 
Advokat som har fordran avseende rättshjälpsavgift måste enligt RSVs 
tolkning utverka betalningsföreläggande eller dom för fordringsanspråket. 
vilket verkställs hos kronofogdemyndigheterna som enskilt mål. I de fall 
myndighet har krav bör precis som i advokatfallet verkställighet ske som 
enskilt mål, vilket innebär att myndigheten kommer in med ansökan direkt 
till kronofogdemyndigheten. 

Enligt RB 31: 3 tredje stycket skall kostnad stanna på statsverket om den 
understiger visst av regeringen fastställt belopp. Detta gränsbelopp är nu
mer enligt förordningen ( 1977: I 26) om lägsta belopp för återbetalning en
ligt 31 kap. I § rättegångsbalken 100 kr. Genom hänvisning i RB 3 I: 3 till 
maximibelopp för kostnadsbidrag vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpsla
gen undantas frän återbetalningsskyldighet personer med fagre inkomster. 
under förutsättning att kostnaden enligt förordningen överstiger maximi
beloppet för kostnadsbidrag. I början av år 1977 rådde emellertid motsatt 
ordning, varför en automatik förordas i RB 31: 1 tredje stycket. Detta skulle 
kunna erhållas genom att bestämmelsen får följande lydelse. 

Om det belopp den tilltalade skulle hava att ersätta inte överstiger 
lägsta rättshjälpsavgift enligt rättshjälpslagen skall kostnaden stanna å 
stats verket. 
Översyn måste göras av RB 31: I första stycket då begreppet "maximi

belopp för kostnadsbidrag" försvinner. 

7 .2.12 Allmänna advokatbyräkommitten (Ju 1977: 11) 
Förslaget beträffande slutreglering innebär en förenkling av förfarandet 

som för de allmänna advokatbyråernas del innebär tidigare betalning för 
nedlagt arbete. Kapitalbehovet kommer att påverkas i positiv riktning. 

7.3 Motparts ersättningsskyldighet i vissa fall 

7.3.1 Göta hovrätt 
Hovrätten tillstyrker utredningens förslag att i mål angående gemensam 

ansökan om äktenskapsskillnad återbetalningsskyldigheten för den make 
som inte har rättshjälp anpassas till vederbörandes betalningsförmå.ga. 
Hovrätten förmenar emellertid att det, för att utredningens förslag skall 
fungera tillfredsställande. i rättshjälpsförordningen bör inskrivas skyldig
het för biträdet att till domstolen lämna uppgift om de ekonomiska förhål
landena för den make som ej har rättshjälp. 

En förutsättning för tillämpning av 31 § 2 st. rättshjälpslagen är att ma
karna vunnit boskillnad eller äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. 
Hovrätten vill därför i detta sammanhang beröra frågan om vad som skall 
avses med "gemensam ansökan". Skiftande praxis synes nämligen i detta 
avseende ha utbildats hos domstolarna. Sålunda råder till exempel delade 
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meningar huruvida bestämmelsen skall tilliimpas i mi\I som anhängiggjorts 
genom stämning men där makarna sedermera enas om villkoren och vinner 
tiktenskapsskillnad efter gemensam ansökan innan förhandling hållits i 
målet. I den av domstolsverket utfärdade taxan för 1978 har angivits att 
nämnda lagrum skall tilliimpas iiven i det avsedda fallet. Det synes lämpligt 
att lagtexten ges ett otvetydigt innehåll i ifrägavaramle avseende. 

7.3.2 Göteborgs tingsrätt 

Tingsrätten vill i detta sammanhang endast uppmärksamma det förhal. 
landet. som ej direkt berör rättshjälpslagen. att om den andra maken mot
satt sig gemensam ansökan men vid domstol medgivit samtliga yrkanden 
nägon återbetalningsskyldighet ej kommer att åläggas denne. 

7.3.3 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rättshjälpsnämnden har ingen erinran mot utredningens förslag (37 * 
lagförslaget) att begränsa makes återbetalningsskyldighet gentemot stats
verket till ett belopp motsvarande egen ev. rättshjälpsavgift. därest denna 
understiger hälften av rättshjälpskostnaden. 

7.3.4 Rättshjälpsnämnden i Jönköping 
Rättshjälpsnämnden har inte nägon erinran emot förslaget. s. 216 ff. 
I detta sammanhang måste emellertid beaktas dels vilket beslutsunder

lag beslutande myndighet skall ha dels vem som skall ha ansvaret för att 
detta beslutsunderlag kommer myndighet till handa. Liknande problem 
uppstår då rättshjälpsnämnden skall fastställa motparts äterbetalningsskyl
dighet för skiftesmannakostnader. Skiftesmannen kan vägra att medverka 
till utredning angående den rättssökandes motparts ekonomiska omstän
digheter. Rättshjälpsnämnden får ta reda pä vederbörandes SGI. delge ho
nom eller henne detta och ge vederbörande tillfälle inkomma med yttrande 
häröver. På grundval av vad sålunda framkommit bestämmer rättshjälps
nämnden om återbetalningsskyldighet skall åläggas eller ej. 

Rättshjälpsnämnden har svårt att tänka sig att ena partens biträde skall 
vara mer benäget än skiftesmannen att lämna uppgifter om motpartens 
ekonomiska omständigheter till domstol. I vart fall måste föreskrift härom 
tas in i lagstiftningen. Eljest kan det ifrågasättas om rättshjälpsbiträde 
verkligen kommer att anse sig vara skyldig att lämna dessa uppgifter. 

Från domarhåll har påpekats, att man vid domstolarna haft svårigheter 
att tolka bestämmelsen i 31 § 2 st. rättshjälpslagen vilket stadgande be
stämmer i vilka fall återbetalningsskyldighet för andre maken föreligger. 
Föreligger återbetalningsskyldighet t. ex. i fall då makar lämnat in gemen
sam ansökan men blott den ene efter betänketidens utgång fullföljer förfa
randet och den andre maken förblir passiv'! Skall i sådant fall den av ma
karna som inte har allmän rättshjälp åläggas återbetalningsskyldighet'! Or
dalydelsen i 31 § 2 st. rättshjälpslagen vållar vissa domstolar tolknings
problcm: Vinner makar efter gemensam ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad. - - - Denna passus återfinnes oförändrad i förslaget. 

7 .3.S Rättshjälpsnämnden i Malmö 
Rättshjälpsnämnden har inget att erinra mot de föreslagna reglerna. 

Domstolarna torde sedan länge ha tillämpat den principen i äktenskaps
skillnadsml\l att make, som vid allmän rättshjälp inte skulle haft att betala 
mer än grundavgiften i kostnadsbidrag. inte heller ålagts någon återbetal
ningsskyldighet. Rättshjälpsnämnden i Malmö har anlagt samma synsätt 
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pt·1 :1terbdalningsfrflgan vid hehandling av iirenden om bodelning med skif
tesman. Utn:Jningen vill nu gå nb.got längre i det att iiterbetalningsskyldig
hetcn föreslt1s hegränsaJ till vederbörandes rättshjälpsavgift, om denna 
skulle blivit Higre än hiilften av riittshjälpskostnaderna. Det innebär att en 
noggrann heriikning av riittshjälpsavgiften måste göras. De uppgifter om 
veJerbörandes ekonomiska förhb.llanden som erfordras härför skall, me
nar utn:Jningen. kunna liimnas av hitriidet till den part, som har allmiin 
riittshjiilp. Som rättshjiilpsn~imnJen anförde redan i yttrandet över DONs 
promemoria kan man inte alltid utgå från detta. Nämnden kan heller inte 
inse att utsikterna till hjflip frän bitriidet i detta hiinseende ökar om advoka· 
terna sjiilva ff1r hevilja allmän riittshjtilp i familjerättsmålen. Man fär därför 
- enligt niimndens mening - räkna meti i varje fall visst merarbete för 
domstolarna för att infordra ifrågavarande uppgifter. 

Utredningen föreslår att äterbetalningsskyldighet ej skall åläggas om det 
meJ hiinsyn till omständigheterna är obilligt. Som exempel på sådant fall 
niimns att andre maken haft kostnaJer för eget ombud. Avsikten torde va
ra alt Jenna regel skall gälla såväl i äktenskapsskillnadsmål som i bodel
ningsiirendcn. Rättshjiilpsnämnden delar inte denna uppfattning. Förhål
landena iir klart olika i dessa ärendegrupper vad gäller anlitande av biträ
de. Viiljer i ett bodelningsiirende med skiftesman den som inte har allmän 
riittshjälp att anlita eget bitriide, bör Jetta inte medföra att han befrias från 
skyldighet att ersätta kostnaderna för skiftesmannen. eftersom han ju ock
så drar fördel av skiftesmannen. Däremot tillstyrker nämnden förslaget i 
frt1ga om iiktcnskapsskillnadsmäl. 

7 .3.6 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

En ändring av nuvarande regler och praxis för uterhetalningsskyldig
heten tillstyrks. Det bör ej komma ifråga att slopa möjligheten att ålägga 
andre maken vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad viss betal
ningsskyldighet. eftersom även denne har nytta av den rättshjälp. som be
viljats motparten. Rättshjälpsniimnden anser i likhet med utredningen att 
äterbetalningsskyldigheten skall begränsas till ett belopp motsvarande den 
för den återbetalningsskyldige tänkta rättshjälpsavgiften dock maximerat 
till hlilften av kostnaderna. Någon anledning att slopa betalningsskyldighe
ten. om den tänkta rättshjälpsavgiften endast uppgår till grundavgiften, fin
ner riittshjiilpsniimnden ej föreligga. Hela systemet bygger ju på att om 
rättshjiilpsavgift beräknats till 80 kr. skall vederbörande ocksä kunna bi
draga med den summan. Anses grundavgiften vara ett för lägt belopp i för
hållande till kostnaderna att få in det. vore konsekvensen att i hela syste
met efterskänka avgiften. Det tillstyrkes vidare att domstol ex officio in
förskaffar de erforderliga ekonomiska uppgifterna via biträdet. Det blir frå
ga om enkla rutiner och alla möjligheter, som kan innebära kostnadsbespa
ringar för det allmänna skall utnyttjas. Att samma regler beträffande åter
betalningsskyldighet skall gälla avseende kostnaderna för skiftesman vid 
bodelning tillstyrkes. Den hittillsvarande återbetalningsregeln med hälften 
eller inget alls har enligt rättshjiilpsnämndens erfarenhet varit synnerligen 
otillfredsställande. 

7 .3. 7 Domstolsverket 

Allmiint 

Utredningen har föreslagit en utvidgning av den krets av myndigheter 
som äger pröva frågor om ersättning enligt RH L (33 §). Med anledning här-
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av bör även samma myndigheter enligt 36 § I stycket fä åliigga betalnings
skyldighet med angivande av bestämt belopp. 

I förslaget till RHF har utredningen helt uteliimnat motsvarigheten till de 
regler som återfinns i 34 och 35 §§ RHK. Även med den lösning av slutreg
leringsförfarandet som utredningen föreslår torde det vara nödvändigt att 
särskilt reglera vilken myndighet som skall begära indrivning hos krono
fogdemyndigheten och hur det praktiska förfarandet i samband hiirmed 
skall ordnas. 

Gemensam ansökan om äktenskapsskil/nad 
Som utredningen och tidigare DON föreslagit bör i mål angående gemen

sam ansökan om äktenskapsskillnad återbetalningsskyldighetcn för den 
make som inte har rättshjälp anpassas till vederbörandes betalningsförmå
ga. Den rättshjälpsavgift som skulle utgått om allmän rättshjlilp beviljats 
bör därvid vara ett mått på betalningsförmågan. 

Utredningen har föreslagit att biträdet skall lämna uppgifter som skall 
ligga till grund för rättens bestämmande av återbetalningsskyldigheten. I 
mål angående äktenskapsskillnad har rättshjälp regelmässigt beviljats av 
bitriidet. som i samband därmed fastställt en preliminär rättshjälpsavgift. 
När domstolen fastställer biträdescrsättningen skall den slutliga rätts
hjälpsavgiften bestämmas. Härför erfordras att biträdet lämnar domstolen 
vissa uppgifter om huvudmannens ekonomiska förhållanden. Enligt dom
stolsverkets uppfattning måste samma krav ställas på biträdets uppgifter 
vare sig de rör huvudmannen eller den andre maken. 

Skall domstol, som utredningen föreslagit (s. 217). i varje särskilt mål 
anmoda den make som har rättshjälp att lämna uppgift om den andre ma
kens ekonomiska förhållanden torde detta bli onödigt tungrott. Enligt 
domstolsverkets uppfattning bör i rättshjälpsförordningen inskrivas skyl
dighet för biträdet att lämna ifrågavarande uppgifter i samband med att den 
gemensamma ansökan ges in till domstolen. 

En förutsättning för tillämpning av 31 §andra stycket RHL är att makar
na vunnit boskillnad eller äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. 
Frågan om vad som skall avses med "gemensam ansökan" är föremål för 
skiftande praxis vid tingsrätterna. Sålunda råder exempelvis delade me
ningar huruvida bestämmelsen skall tillämpas i mål som anhängiggjorts ge
nom stämning men där makarna sedermera enas om villkoren och vinner 
äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan innan förhandling hållits i 
målet. Enligt domstolsverkt:ts uppfattning bör denna osäkerhet klarläggas 
genom uttalanden i förarbetena till en ny rättshjälpslag. Det kan påpekas 
att liknande problem uppkommit vid tillämpningen av taxan för biträdeser
sättningen vid gemensam ansökan. 

7 .3.8 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Liksom tidigare ser föreningen helst att regeln om återbetalningsskyldig
het för make i skillnadsmål helt upphävdes. Om detta inte befinns möjligt. 
iir utredningens förslag godtagbart. 
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8 Rättshjälp genom offentligt biträde 

8.1 Giita hovrätt 

Efottshjiilp i iil"l'nden om admini.1·1rati1·a ji·ihetsheri'i1·a11dcn och ~·is.rn 11tliin
nint.:siirende11 m. m. 

Hovriitten finner ej anledning att niirmare granska utredningens förslag i 
denna del. Hovrtitten hiinvisar dock till de synpunkter hovr~ittcn anfört un
der ruhrikerna "Allmiint"' och" 16. Ersiittningsregler" andra st. 

8.2 Hovrätten för Nedre Norrland 

Rättshjälp i förvaltningsärenden har i rättshjälpslagen reglerats särskilt. 
Denna reglering - rättshjiilp genom offentligt biträde - gjordes av kost
nadsskäl mera restriktiv iin annan riittshjälp. Denna olikhet kvarstår i viss 
mån ~iven enligt förslaget. Det är inte tillfredsställande att det skall mätas 
med olika mätt vid olika slag av rättshjälp. Vid rådgivning är generositeten 
frän det allmännas sida mycket stor. Den kan anlitas av envar, även juri
diska personer. och behov av rådgivning kan antagas så. gott som alltid 
föreligga. Vid <tllmän rättshjälp visar erfarenheten att sedan angelägenhe
ten utretts behovet många gånger varit obetydligt eller obefintligt. Här
emot kontrasterar tämligen bjärt att exempelvis rättshjälp ej nägon gång 
kan erhållas i angeliigenhet hos nykterhetsnämnd. Enligt hovrättens me
ning bör det därför överviigas om behov alltjämt kan anses föreligga av en 
särreglering. Hovriitten vill i alla fall ifrågasätta om inte den särskilda form 
av rättshjälp. Sl)m i utredningens förslag benämnes rättshjälp i ärenden om 
administrativa frihetsberövanden och vissa utlänningsärenden m. m .. kan 
inarbetas i reglerna för den allmänna rättshjälpen. 

8.3 Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten ansluter sig till utredningsmajoritetens förslag att offent
ligt biträde skall förordnas i dessa ärenden, när det inte är obehövligt. 

Kammarrätten förordar liksom utredningens ordförande att den myndig
het eller domstol som handlägger den rättslig;1 angelägenheten får besluta 
om rättshjälp i ärenden om administrativa frihetsberövanden och vissa ut
länningsärenden m. m. I många utlänningsärenden saknar säkerligen den 
rättssökande kunskap om att olika myndigheter handlägger sakfrågan och 
rättshjälpsfrågan. Enligt kammarrättens bedömning torde den rättssökan
des känsla av att vara utsatt för myndighets godtycke vid ett avslag på 
rättshjälpsansökan inte påverkas av vilken myndighet som vägrat honom 
rättshjälp. Genom en ordning, som innebär att besvär över myndighets el
ler domstols avslagsbeslut alltid anförs hos besvärsnämnden. kan den 
rättssökande alltid fä frågan om riittshjälp hänskjuten till en "opartisk" 
myndighets prövning. 

8.4 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Som tidigare framhållits i detta yttrande anser rättshjälpsnämnden att 
nuvarande beteckningen '"Rättshjälp genom offentligt biträde" är att före
draga för denna form av rättshjälp och att därför termen "offentligt biträ
de" bör förbehällas dem, som förordnas att biträda sökande av rättshjälp i 
denna ärendetyp. Dessa ärenden skiljer sig från ärenden avseende allmän 



Prop. 1978/79: 90 395 

rättshj;iJp såtillvida att allmän rättshjälp kan beviljas i en rättslig angeHi
genhet oavsett hur den behandlas (utomprocessuellt. vid domstol eller för
vahningsmyndighet osv.) medan denna form av rättshjälp alltid avser ett 
visst angivet mål eller ärende vid viss angiven myndighet. Med denna 
konstruktion måste den beslutande myndigheten - för närvarande rätts
hjälpsnämnden - för att kunna bevilja rättshjälp få utrett dels att ett mål 
eller ärende. vari rättshjälp kan meddelas, verkligen föreligger. och dels att 
den person. som förvaltningsåtgärden avser. är i behov av biträde. 

I det övervägande antalet fall av ansökningar om denna form av rätts
hjälp i avlägsnandeärenden enligt utlänning.slagen - och det är dessa ären
den som i vart fall för Stockholmsnämnden är i övervägande majoritet (för 
innevarande år drygt 2 000) - ansöker den enskilde själv på en enkel blan
kett. som i stort inte ger upplysningar om annat än vederbörandes personli
ga data och aktuell adress samt att fråga är om ett avlägsnandeärende. I all
mänhet anges därvid inte hur långt ärendet avancerat och därmed besva
rande frågan huruvida något ärende föreligger. vari rättshjälp överhuvud
taget kan meddelas. I detta läge är nämnden - förutom att det fö1fattnings
enligt åligger den (jfr 25 § rättshjälpskungörelsen) - nödsakad att inhämta 
yttrande från vederbörande myndighet även av det skälet att nämnden 
måste få kännedom om huruvida något sådant ärende förefinns att rätts
hjälp ens kan ifrågakomma. Därtill skall ju också förutsättningarna för be
hovsprövningen uppfyllas. Mot bakgrunden av vad som här redovisats 
framstår utredningens tanke att nämnden skulle behöva inhämta yttrande 
från vederbörande myndighet bara i de fall där nämnden överväger att av
slå en ansökan som märklig i all synnerhet som utredningens förslag i sak 
inte innebär någon ändring i rättshjälpsformens konstruktion. Behovspröv
ningen skall ju även fortsättningsvis vara kvar även om rekvisitet föreslås 
ändrat till "ej obehövligt". Utredningen hävdar att härigenom utrymme 
för att avslå en ansökan blir betydligt mera begränsat än för närvarande. 
Nämnden anser viktigare och korrektare uttryck vara att vad som blir me
ra begränsat är utrymmet för att avstyrka bifall till en ansökan. Utredning
en tycks mena att den föreslagna uppmjukningen av behovsprövningen au
tomatiskt skulle medföra förenklade och snabbare rutiner vid remissförfa
randet hos nämnden genom att telefonkontakter med handHiggande myn
dighet skulle komma till ökad användning. Nämnden hävdar under hänvis
ning till vad ovan anförts om hur ansökningsförfarandet i praktiken går till 
och om antalet ärenden. att utredningens slutsats är orealistisk och faktiskt 
mer personalkrävande än nuvarande rutiner. Remisshandlingen som an
vänds är stencilerad och behöver endast kompletteras med personuppgif
ter för vederbörande sökande. Detta går för nämndens del betydligt fortare 
än att telefonledes inhämta erforderliga sakuppgifter och ett underhands
yttrande från vederbörande myndighet. något som i och för sig inte är till
talande. Risken för missuppfattningar borde rimligtvis också bli större vid 
ett dylikt förfarande. Vad nämnden nu anfört har avsett problematiken 
med avlägsnandeärenden enligt utlänningslagen. I fråga om dessa ärenden 
vill nämnden ifrågasätta huruvida inte det mest rationella och ur samhälls
ekonomisk kostnadsaspekt billigaste vore att tillskapa en obligatorisk rätt 
till biträde i alla avlägsnandeärenden och överlåta samtliga beslutsfunktio
ner härutinnan till statens invandrarverk <SIV) och regeringen. Nämnden 
vill i detta sammanhang hänvisa till vad utlänningslagkommittcn anfört i 
sitt delbetänkande "Kortare väntetider i utlänningsärenden" (SOU 
1977: 28 särskilt sid. 92-96). Genom tillskapandet av ett dylikt obligato
rium elimineras de principiella skälen - som utredningen anfört och som 
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nämnden i och för sig ansluter sig till - mot att beslutanderätten i fråga om 
rättshjälpen skall ligga hos den handläggande myndigheten. En annan tan
ke är att visserligen bibchälla hehovsprövningen men ändå överföra beslu
tanderätten till den handläggande myndigheten (således SI V och regering
en) med den begränsningen att ärendet skall underställas rättshjälps
nämnd. därest myndigheten överväger att avslå en ansökan. Skulle ovan
nämnda synpunkter inte vinna gehör finns ingen erinran mot utredningens 
förslag även om - som nämnden ovan framhållit - dC'tta inte löser proble
matiken med remissrutinerna. Den fördelen har förslaget att - säsom ju 
också tidigare framhållits - utrymmet för att avstyrka bifall till en ansökan 
begränsas i icke oväsentlig grad. Förslaget torde också vara ägnat att öka 
benägenheten hos berörda myndigheter att ex officio göra anmälan om be
hov av biträde, vilket nämnden anser vara tillfredsställande. 

Beträffande övriga kategorier av ärenden inom denna rättshjälpsform 
föreligger inte samma prohlematik som beträffande avlägsnandeärenden. 
De är relativt få till antalet - för Stockholmsnämndens del några hundra 
om året - och därmed möjliga att handlägga på det s~itt utredningen förut
skickat. Några klagomål på snahbhetcn i handläggningen har såvitt Stock
holmsnämnden kan erinra sig inte framförts. Med hänsyn till den heteroge
na samling av ärendetyper som innefattas i rättshjälpsformen torde be
hovsprövningen inte kunna undvaras. Samtliga beslutsfunktioner bör där
för kvarligga hos rättshjälpsnämnderna av främst principiella skäl. Förde
larna med förslaget till ändring av behovsrekvisitet - varom ovan talats -
blir för dessa ärendetyper ytterligare accentuerade och torde dessutom va
ra ägnade att i än högre grad reducera handläggningstiderna. 

Rättshjälpsnämnden noterar att utredningen föreslår att även föräldrar 
till barn vars omhändertagande för samhällsvård är ifråga skall komma att 
omfattas av förevarande rättshjälpsform. Nlimnden har ingen erinran här
emot. 

Vad rättshjälpsnämnden tidigare i detta yttrande anfört beträffande 28 § 
lagförslaget giiller givetvis också 49 § lagförslaget. 

Rättshjälpsnämnden vill i detta sammanhang slutligen anföra följande 
synpunkter. Nämnden anser en allvarlig brist föreligga i nu gällande regel
systcm genom att det inte är lagfäst vilka rättigheter och skyldigheter ett 
offentligt biträde har. Framför allt i utlänningsärenden kan detta förhållan
de få menliga följder för såväl det allmänna som den enskilde. Någon lag
fäst rättighet för en utlänning. som hålls i förvar. att i enrum få meddela sig 
med sitt offentliga biträde finns ej. Enligt nämndens mening är det ett rätts
säkerhetskrav att lagfästa en regel liknande den som finns för offentlig för
svarare i 21 kap. 9 § rättegångsbalkcn. 

Vidare bör det starkt ifrågasättas om inte en regel motsvarande den som 
finns i 21 kap. 7 § rättegångsbalken bör inskrivas i rättshjälpslagen. i vart 
fall beträffande utlänningsärenden. så att det klart utsäges, att offentligt bi
träde skall med nit och omsorg tillvarataga utlännings rätt och i detta syfte 
verka för sakens riktiga belysning. 

Nämnden vill även framhålla de språksvårigheter som nämndens tjäns
temän dagligen får brottas med vid de personliga besöken av utlänningar 
på nämndens kansli. Detta problem måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt om utlänningsärendena även fortsättningsvis skall handläggas av rätts
hjälpsnämndcrna. Ett sätt är att översätta kommande regelsystem till de 
mer allmänt förekommande främmande språken. För närvarande får tjäns
temännen avsätta alltför mycket arbetstid för att, stundom med hjälp av 
tolk, förklara gällande regler. 
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8.5 Rättshjälpsnämnden i Jiinköping 

Utredningens förslag att offentligt bitr1ide skall förordnas om det inte iir 
ohehi.ivligt anser sig rättshjälpsniimnden icke kunna stiidja. 

Grund tanken i rätt~hjälpslagen lir. att den enskilde skall erh!'illa det hi
stand som behövs i snart sagt varje rättslig angelägenhet. Med hiinsyn till 
det utredningsansvar som ävilar v;ir:je forvaltningsmyndighet anses i 1iren
den som handlägges vid sådan myndighet allmiinheten ha hehov av allmiin 
rättshjälp endast i ärenden där betydelsefulla sakförhållanden är oklara el
ler motstridiga sakuppgifter lämnats. Samma förutsiittningar föreligger för 
förordnande av offentligt biträde. 

Som framhållits frän flera häll iir ärenden där offentligt hitriide kan för
ordnas av sinsemellan mycket olika karaktiir. Ärendets svärighetsgrad och 
omfattning kan vara ytterst varierande. sett från rent objektiv synvinkel. 
Ärenden av ifrägav:irande art rör ofta människor med sociala handikapp av 
olika slag. Många av de ärenden i vilka offentligt hitriide kan förordnas gäl
ler frågor som för den enskilde är av avgörande betydelse. 

Utlänningskommissionen har i sitt betänkande SOU 1977: 74 s. 93 f på
pekat att det har stor betydelse för den som riskerar att hli förpassad ur ri
ket att ha nägon vid sin sida som bl. a. är väl förtrogen med de bestämmel
ser som gäller i Sverige. Huvudprincipen bör enligt kommitten vara. att 
ingen skall kunna avlägsnas ur Sverige utan att ha erbjudits bistånd av of
fentligt biträde. 

Rättshjälpsnämnden anser det vara av yttersta vikt att institutet of
fentligt biträde erbjudes den som behöver det. Utredningens förslag för 
dock alltför långt. Om förslaget genomföres. kan man förvänta sig att of
fentligt biträde kommer att förordnas i praktiskt taget samtliga fall, inte 
minst med hänsyn taget till att praktiskt taget ingen materiell utredning 
tänkes föregå ett eventuellt beslut av rättshjälpsnämnden. Ett sådant förfa
rande mäste leda till oproportionerligt stora kostnadsökningar för det all
männa utan att motsvarande vinster för den enskilde erhålles. 

Offentligt biträde förordnas i de ärenden där det objektivt sett kan anses 
vara försvarligt. Tillämpningen av reglerna torde därför numera kunna sä
gas ha bringats all överensstämma med lagstiftarens intentioner. Det kan 
ifrågasättas om inte de principer som nu tillämpas bör komma till uttryck i 
lagtext. Lagtexten beträffande offentligt biträde borde kunna utformas så
lunda: rättshjälp genom offentligt biträde fär lämnas den som har behov 
därav. Lika med utredningen anser rättshjiilpsnämnden att de särskilda 
kriterierna enligt 43 § rättshj1ilpslagen hör utgä ur lagstiftningen. 

Frän olika häll har framförts kritik mot att rättshjälpsnämndernas befatt
ning med ärenden av ifrågavarande slag regelmässigt resulterat i att avgö
randena av ärendena fördröjts. Rättshjälpsnämndens befattning med ären
den av denna art har uppfattats som en onödig byråkratisk omgång. Utlän
ningskommissionen har föreslagit, att avgörande huruvida offentligt biträ
de skall förordnas eller ej i ärenden som berör utlänningslagstiftningen bör 
läggas på berörda myndigheter. i normalfallet SI V. Av den uppfattningen 
är även rättshjälpsutredningens ordförande samt experten Reuterwall. En
ligt rättshjälpsnämndens mening kan emellertid flera alternativ ifrägakom
ma. Utan tvekan är det med hänsyn till den rättssökande allmänhetens till
tro till den handläggande myndighetens objektivitet av värde att beslut 
angående offentligt biträde fattas av ett fristående organ. Det är emellertid 
ostridigt. att rättshjälpsnämndens befattning med ifrågavarande ärenden 
mestadels är en ren formalitet. Med hänsyn till att det är ett samhällsintres-
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se all qatliga myndigheter inte Higger ner arhete pa meningslösa rutiner 
kan det ifragasiittas om riittshjälpsniimnden verkligen skall handha ifräga
varande iirenden. Intresset av statsförvaltningens effektivitet talar för att 
så inte hör vara fall el. UtHinningskommitten anser. att i princip offentligt 
biträde skall förordnas i snart sagt alla utliinningsärenden. Det iir i och för 
sig en tilltalande tanke. men det kommer att orsaka ätskilliga fördyringar. 
Rättshjiilpsnämnden anser sig inte kunna förorda vilket alternativ som är 
det biista ur principiell och statsfinansiell synpunkt. Vare sig för- eller 
nackdelarna hos de ovan redovisade modellerna har ensamma den tyngd 
all det enligt ni\mndens mening är sUillt utom diskussion att den eller den 
lösningen iir den enda tiinkhara. 

Om riittshjiilpsniimnden tiven fortsättningsvis skall bevilja rättshjälp i 
dessa ärenden bör detta giilla även iirenden som handläggs av regeringen 
(47 § sista p. förslaget till författningstext). 

8.6 Rätt~hjälpsnämnden i Malmö 

Utredningen föreslä.r till en hörjan att offentligt biträde skall förordnas i 
de ärenden som upptas under 41 § rättshjälpslagen, om det ej är obehöv
ligt. Riittshjiilpsnämnden ansluter sig till detta förslag och instämmer i de 
synpunkter som anförts till stöd därför. Liknande synpunkter anlades av 
nämnden i dess yttrande över OON:s promemoria. Rewnemangen kring 
dessa frä.gor utmynnade i ett förslag från nämnden, innebärande att den en
skilde - om han blev fiiremäl för ätgärd enligt 41 § rättshjälpslagen - skul
le ha en generell rätt att efter ansökan erhälfa hjälp av offentligt biträde. 
Undantag häri frän horde göras endast för sädana fall, då biträde uppenbar
ligen inte behövdes. Bestämmelsen om riitt till offentligt biträde borde -
enligt nämnden - utformas efter mönster av 8 § I st. 6 p. rättshjälpslagen, 
enligt vilken allmän rättshjälp ej fär lämnas den som ej har befogat intresse 
av att fä sin sak behandlad. Utredningen föreslår att offentligt biträde skall 
utses om det ej är obehövligt. Presumtionen är alltså för att biträde skall 
förordnas. Även förslagets utformning av bestämmelsen medför att endast 
de. som ej har befogat intresse av att fä sin sak behandlad. utesluts frän 
rätten till offentligt hiträde i dessa ärenden. 

Förslaget om rätt även för vårdnadshavare att fä offentligt biträde till
styrkes. Rättshjälpsnämnden ansluter sig ocksä till utredningens förslag att 
niimnden även i fortsiittningen skall förordna offentligt biträde i ifrågava
rande ärenden. I likhet med utredningen anser rättshjälpsnämnden att 
Mimst principiella skäl talar för detta. En annan ordning skulle dessutom 
enligt nämndens mening innebära att beslutanderätten lades på alltför 
många olika myndigheter med risk för skiftande praxis. Det torde inte hel
ler vara lämpligt att !äta sådana myndigheter. som sällan kommer i kontakt 
med ärenden av detta slag och som därför saknar erforderlig erfarenhet, få 
överta ansvaret att besluta i och för den enskilde sä betydelsefulla frä.gor. 

Ett annat skäl till att rättshjälpsnämnderna hör besluta om rättshjälp i 
angivna ärenden är nämndens kännedom om biträdena inom verksamhets
ornrä.det. Det är av särskilt stor betydelse att den rättssökande i ärenden av 
så känsligt slag. som det här är fråga om, får ett lämpligt biträde. Nämnder
na har den kunskap om biträdena som erfordras härvidlag. 

Utredningen föreslär att yttrande från vederbörande myndighet skall in
hämtas endast. dä rättshjälpsnämnden överväger att avslå ansökan. För
slaget hör innebära besparing av tid för ärendebehandlingen. även om 
rättshjälpsnämnden alltid måste tillställas akterna i ärendena som underlag 
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för kommande beslut. Ytterligare tid kunde sparas om myndigheterna i 
större utsträckning än som nu är fallet gjorde anmiilan till riittshjlilpsniimn
den om behov av bitriide och i samhand diirmed översiindc akten. Mer in
formation borde kunna medföra förbättringar i detta hlinseende. 

8. 7 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Riittsl{iiilp i ärenden om admi11i.1·tmtil'll .fi·ihetshcriirmulcn och ris.rn llllii11-
ni11R.1iirenden m. m. 

Nämnden ansluter sig till utrcdningsmajoritetens förslag att biträde skall 
förordnas i dessa ärenden när det inte är obehövligt. Liksom majoriteten 
anser nämnden att principiella sklil talar emot att handHiggande myndighe
ter skall besluta i heviljandefrägan. 

8.8 Rätt~hjälpsnämnden i Sundsvall 

Förordnande av offentligt biträde i ärenden enligt 45 *förslaget till rätts
hjälpslag hör enligt nämndens mening ligga kvar hos rättshjälpsnämnder
na. Detta är av särskild betydelse i utliinningsärendena. Det synes nämn
den på goda grunder kunna antagas att utlänningen ej sällan ser myndighe
ten som något av en motpart och diirför måste finna det otillfredsstiillande 
att samma myndighet som prövar hans ärende i sak också skall avgöra om 
han har behov av juridiskt biträde. 

8.9 Rättshjälpsnämnden i Umeå 

Rättshjälpsnämnden tillstyrker föreslagen ändring så att ofji,ntligt hiträ
de kan förordnas i större utsträckning än vad nu giillande lagrum medger. 
Behov av biträde i dessa ärenden som avser tvångsåtgärder. som starkt be
gränsar den enskildes rörelsefrihet, föreligger enligt nämndens mening i 
större utsträckning än då det gäller många av de vanliga rättsliga angelä
genheterna. Tvångsåtgärdema riktar sig ofta mot människor som är handi
kappade språkligt eller på annat siitt och som därför har svårt att ta tillvara 
sin rätt. Om beslutandet skall ligga hos rättshjälpsnämnden hör anvisning
ar meddelas den myndighet som skall avgöra saken. att den så snart det 
kan bli fråga om ett för den det angår negativt besked - annars tveksamt 
om hehov av rättshjälp - myndigheten skall anmiila detta till nämnden. 
Utredningens förslag att rättshjälpsnämnden regelmässigt skall besluta 
utan inhämtande av upplysningar från handläggande myndighet, är icke 
praktiskt genomförhart. Utan att veta något om i:irendct kan nämnden gi
vetvis ej bedöma om biträde "ej är obehövligt". För närvarande gäller att 
t. ex. utlänningar underrättas av invandrarverket om sin rätt till rättshjälp 
och anvisas att, om han vill ha sådan, söka rättshjälp. Enligt nämndens 
mening bör det ankomma även fortsättningsvis på utlänningen att ta initia
tiv till rättshjälp och vara aktivt verksam. Om beslut i dessa ärenden även i 
framtiden skall handläggas av rättshjälpsnämnden. vilket inte endast de 
principiella skälen - motpartsförhållandet - talar för utan också den om
ständigheten att den person det angår ofta personligen hesöker nämnden, 
saknas enligt nämndens mening anledning att ha annan beslutsordning be
träffande ärenden, som handläggs på departemcntsnivå. Anledningen till 
att utlänningen uppsöker nämnden är, att han icke känner till något lämp
ligt biträde. Rättshjälpsnämnden har därför en liggare över advokater 
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verksamma inom området och förordnar dem i lämplig ordning. För depar
tement respektive invandrarverket torde föreliggn vissa svårigheter att 
föra sådan liggare. Förslaget att inte bara barnet utan även vårdnadshavar
na skall fä riitt till ifrågavarande rättshjälpsform i samhällsvårdsiirenden 
tillstyrks på av utredningen anförda skiil. 

8.10 Domstolsverket 

Domstolsverket har i yttrande den 24 augusti 1977 över utlänningslags
kommittens betänkande "Kortare väntetider i utlänningsärendcn" (SOU 
1977: 28) diskussionsvis framlagt i huvudsak följande synpunkter vad gäl
ler rätt till rättshjälp genom offentligt biträde i utlänningsärenden. 

Praxis vid prövning av ansökningar om offentligt biträde har allmänt sett 
varit restriktiv. Under senare tid synes en mera liberal tilliimpning av be
stämmelserna ha kommit till stånd. En ytterligare uppmjukning av den se
nare tidens något liberalare praxis är dock önskvärd. Domstolsverket vill 
emellertid inte förorda en ovillkorlig rätt för utlänningen att få offentligt bi
träde. En viss prövning av biträdesbehovet synes nödvändig i dessa ären
den liksom på andra områden inom förvaltningsrätten. Skall en viss be
hovsprövning företas i dessa ärenden vill domstolsverket ifrågasätta om 
inte rättshjälpsnämnden. som ej har att ta ställning till det bakomliggande 
ärendet. av principiella skäl skall besluta i frågan. 

Vad domstolsverket anfört överensstämmer i stort sett med utredning
ens ståndpunkt i denna del. 

I 46 § lagförslaget anges de allmänna förutsättningarna som skall gälla 
för att biträde skall kunna förordnas. Bestämmelsen är så utformad att pre
sumtion för behov av biträde skall anses föreligga. 

Domstolsverket är ense med utredningen om att en uppmjukning är 
önskvärd av den förhållandevis restriktiva praxis som nu gäller vid pröv
ningen av om behov av offentligt biträde föreligger. En regel innebärande 
att behov av biträde presumeras föreligga torde emellertid leda till att bi
träde förordnas i praktiskt taget alla ärenden där sådant begärs. Enligt 
domstolsvcrkets mening är inte behovet av biträde i ifrågavarande ärenden 
generellt sett så uttalat att regeln i 46 § bör ges en sådan utformning. Det 
kan sålunda inte anses att behovet av biträde i allmänhet är större i dessa 
ärenden än it. ex. brottmål. i vilka offentlig försvarare skall utses i princip 
bara om behov av försvarare konstateras. Enligt domstolsverkets mening 
bör i stället en mera generös tillämpning av institutet rättshjälp genom of
fentligt biträde åstadkommas genom en diskussion i förarbetena om i vilka 
kategorier av ärenden och i vilka typsituationer denna form av rättshjälp 
bör utgå. Domstol:;verket vill däiför förorda att regeln i 46 § utformas på 
ungefär samma sätt som bestämmelsen i 42 § första punkten i den nuvaran
de RHL. Biträde i berörda ärenden bör således förordnas när behov anses 
föreligga. 

I ullänningsärendcn liksom i mänga andra förvaltningsrättsliga ärenden 
kan myndigheten sägas ha den dubbla funktionen av motpart och domstol. 
När en viss behovsprövning skall företas i dessa ärenden kan det däiför av 
principiella skäl kanske synas olämpligt att frägan om förordnande av of
fentligt biträde avgörs av den myndighet som handlägger ärendet. Dom
stolsverket anser emellertid att det ej föreligger några betänkligheter mot 
att låta huvudparten av berörda myndigheter förordna offentligt biträde i 
det fall det står klart att behov föreligger. Endast när myndigheten bedö
mer frågan om biträde skall förordnas som tveksam bör frågan underställas 
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riittshjiilpsniimnd for prövning. Genom en sådan ordnini; vinner man i fler
talet iirenJcn den flirenkling och snabbhet i förfarandet som iir önskviird. 

Domstolsverket anser vidare att invandrarverket 1SIV) bör fä pröva frf1-
ga om ersiittning till hitriide i nu herörda iirenden. SIV skiljer sig bl. a. till 
sin sammansiittning frän andra myndigheter. som enligt förslaget föreslås 
f<'i faststiilla bitriidesersiittning. SIV handHigger emellertid ett stort antal 
iirenden av ifrt1gavarande slag vilka iirenden till sin art och omfattning iir i 
stort sett lika. SIV torde därför fa anses viil skickat att pröva frågor om er
-,iittnin)! till hitriide i dessa ;·irenden. 

8.12 Rikspolisstyrelsen 

Enligt förslaget skall rättshjiilpsniimnderna finnas kvar - om iin i mins
kat antal men - med i stort sett samma arbetsuppgifter. Betriiffande admi
nistrativa frihetsheri1vandc och vissa utliinningsiirenden skall offentligt hi
träde kunna förordnas av nämnden i samma typ av ärenden som nu är fal
let. Det nu giillande kravet på viss restriktivitet vid förordnande av offent
ligt hitr:ide. som för närvarande uttrycks i 42 * gcnlllTI satsen "om det be
hövs för tillvaratagande av dennes rätt". skall dock utgå och ersättas i 46 ~ 
av förslaget med att offentligt biträde "skall utses för den ll.tgiirden avser 
om det ej fir obehövligt". Presumtionen skall alltså vara för att offentligt 
hiträde förordnas i dessa ärenden. Detta bör enligt utredningen innebära 
att de krav som från olika håll - bl. a. i riksdagsmotioner - ställts på att 
offentliga bitriiden skall förordnas i mer liberal omfattning nu kommer att 
uppfyllas. Utredningen har dock inte närmare berört de fall i vilka offent
ligt biträde bör förordnas. Reservationen diiremot ger uttryck för en mera 
restriktiv hållning gennm att - som i dag - behov av offentligt biträde 
skall vara för handen. Det fär i och för sig anses ur rättssäkerhetssynpunkt 
angeläget att en ut vidgning av möjligheterna till rättshjälp i form av offent
ligt bitriide genomföres. även om samhällets kostnader till följd härav kom
mer att öka avseviirt. 

Rikspolisstyrelsen delar reservantens uppfattning att ett behov av biträ
de hör föreligga för att förordnande skall ifrägakomma. Om utredningens 
förslag skulle vinna gehör kommer framförallt beträffande s. k. utlännings
iircnden handläggningen att göras osmidig och onödigt fördröjas. enär det 
kan bli aktuellt med att offentligt biträde skall förordnas i stort sett i varje 
ärende. Ett visst utrymme bör finnas för behovsprövning av frågan om ett 
offentligt biträde e1fordras eller ej för sakens rätta handläggning utan att 
rättssäkerheten kan anses mindre. 

Vad sedan giiller beslutande organ är följande att särskilt beaktas. 
Som framgår av utredningen utgör f. n. utlänningsärendena närmare 

80 'X av samtliga iirenden, i vilka offentligt biträde begärts. Det är därför av 
stor vikt att hestämmelserna blir utformade på så sätt att de gagnar hand
liiggningen av utHinningsärendena. Även om det skulle medges att i större 
omfattning iin tidigare kunna förordna om offentligt biträde. innebär detta 
dock i sig inte att kortare handläggningstider kommer att uppnås. Orsaken 
till detta står sannolikt att finna i det förhållandet att statens invandrarverk 
inte sjiilvt får förordna om offentligt biträde. Att invandrarverket har för
ordnanderätt skulle i praktiken innebära att polismyndighet ex officio an
mälde behovet av offentligt biträde till invandrarvcrket. som därvid borde 
kunna fatta beslut snabbare även vid sakprövningen av ärendet. Majorite
ten av utredningen har avvisat denna tanke på principiella grunder och ut
talat att en utlänning kan. då han förvägras offentligt biträde, uppleva sig 

26 Riksd11111·11 1978/79. I sam/. Nr 90 
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som hdt riittslös. om den myndighet som handliigger iirendc iivcn skall be
sluta om offentligt hitriidc. På grund hiirav blir enligt utredningen heslutan
deriittcn ligga hos ett fristt1cnde organ. Nalllrligtvis finns visst fog fi:ir en 
sådan argument:1tion men den kan dock inte viiga tungt. dt1 offentligt hiträ
de fiirutsiitls fiirordnas mer dler mindre regelmässigt i utliinningsiirenden. 
Även vid en jiimförclse med hrottmålsprrn:essen förefaller invändningen 
vagt grundad. I denna process håde förordnar domstolen offentlig försva
rare och dömer den tilltalade utan att denna duhbla myndighetsfunktion 
iiverhuvudtagd ifrhgasiitts. 

I direktiven till utredningen siigs att riittshjiilpssystemet biir förenklas. 
En snabh och smidig handliiggning av bitriidesfragan iir av godo såväl fi.ir 
handhiggande myndighet som den ärendet beri.ir. En centralisering av he
slutsfunklilmerna till rlitlshjiilpsniimnden innehiir ofta en med hiinsyn till 
iirendets art onödig och tidskriivande omgång. Dessutom torde ett sådant 
system inte innebiira liigre kostnader än om heslutsriitten liigges på hand
liiggande myndighet. 

Med hiinsyn till vad som anförts ansluter sig rikspolisstyrelsen till reser
vanternas uppfattning att vissa handläggande myndigheter. hl. a. statens 
invandrarverk och liinsrlitl. hör anförtros uppgiften att pröva hehovet av 
offentligt hitriide och att förordna hitriide. 

AV samma anledning hör heslutsfunktionen i fråga om arvodesprövning
en delegeras till vissa handliiggande myndigheter. Styrelsen finner - i lik
het med reservationen - ej skiil föreligga till att polismyndighet såsom 
försrn instans tilHiggs heslutsfunktion. 

8.13 Kriminalvårdsstyrelsen 

I fråga om riittshjälp i iirenden om administrativa frihetsherövanden 
föreslår utredningens majoritet en utvidgad riitt till offentligt biträde. Sty
relsen tillstyrker utredningsmajoritetens förslag iiven härvidlag. Som an
förts i betänkandet hör av principiella skiil bcslutanderiitten i dessa fall lig
ga på ett fran den handliiggande myndigheten fristående organ. dvs. rätts
hjiilpsniimmlen. Styrelsen instämmer i den uppfattning som utredningsma
joriteten gett uttryck för. niimligen att det finns risk för att den som begär 
offentligt hiträde finner sig utlämnad åt myndigheten> godtycke om myn
digheten ocksfi är det organ som avslår en sådan begäran. 

Även såvitt avser övriga frfigor som riir allmän riittshjiilp vid förvalt
ningsmyndighet och i iirenden om administrntiva frihetsherövanden m. m. 
tillstyrker styrelsen utredningsmajoritetens förslag. 

8.14 Socialstyrelsen 

Utredningens förslag att även vfirdnadshavare vid hehov skall kunna er
hålla eget hitr~ide tillgodoser ett gammalt önskemål frän styrelsens sida och 
tillstyrks sålunda. 

Vidare föreslås förbättrade möjligheter att erhålla biträde enligt 42 § 
RH L. Från de synpunkter socialstyrelsen har att företräda är det primiira 
att ingen som är i behov av offentligt bitriide skall förmenas detta på for
mella grunder. Som exempel på ärenden där biträde normalt bör forordnas 
kan nämnas ingripanden mot barn och ungdom. alkoholmissbrukare och 
utliinningar. Styrelsen ansluter sig här till vad utredningen anfört i saken 
(s. 231 ). Detta synsätt talar for en generös insfallning. Mot detta skall stäl
las samhi\llets intresse av att kostnaderna för rättshjälp hålls inom rimliga 
gr~inser. vilket förutsätter att bitri\de inte alltid skall kunna komma i fråga. 



Prop. 1978/79: 90 -10~ 

Utredningens majoritet m:h ordförande har olika uppfattningar om hur 
denna avgriinsning skall utformas. Styrdsen delar reservantens uppfat t
ning att majoritetens förslag kan göra del alltför svärt all avslå en begiiran 
l1m hitriide. 

hir reservantens linje talar iiven det förhållandet att antalet iirenden en
ligt styrelsens uppfattning kan bli mycket större iin vad utredningen förut
sett. Även om den nuvarande omfattningen är liten och inte uppgt1r till det 
antal som ursprungligen beriiknades. iir den potentiella volymen iirenden 
diir biträde kan komma i fråga enligt 41 * RH L högst betydande. Enbart för 
det psykiatriska området (I) prövades under 1976 cirka 3400 iirenden i ut
skrivningsniimmlerna. I cirka 2 000 av dessa kan. enligt de kriterier utred
ningens majrnitet föreslagit. förutsättningar för bitriide anses ha förelegat. 
Härtill kommer de fall som inte varit föremål för prövning i niimnd. exem
pelvis pä grund av bristande information om möjligheterna till besviir. Årli
ga antalet nyintagningar enligt LSPV uppgår till cirka D 000 vartill kom
mer ytterligare cirka 8000-9000 återintagningar efter utskrivning på för
sök. För återintagningar föreligger f. n. inte riitt till bitrlide men LSPV
gruppcn har föreslagit detta (förslaget s. 239-240). Antalet inneliggande 
I.SPY-patienter kan beräknas normalt uppgå till 12000-13000. Av 18 och 
2H§ LSPV följer att varje patient kan fä sin begäran om utskrivning prö
vad i nämnd åtminstone var tredje mänad. Dessutom kan patient utan in
skriinkning i tid föra talan mot intagningsheslut enligt 8 och 9 ** LSPV. Vid 
en i och för sig önskvärd och av styrelsen eftersträvad utökning av infor
mationen om bitriideshjiilp kan en ökad tillströmning av antalet bitriidesan
sökningar förviintas. Det är inte orimligt antaga att biträdeshjiilp i enlighet 
med utredningsmajoritetens förslag kan bli aktuell i uppemot 7 000- 8 000 
fall per år. Enligt styrelsens uppfattning är reservantens linje bäst [ignad att 
tillgodose en liimplig avgränsning för rätten att erhålla biträde. rö1fattning
en måste då utformas så att biträdesbehovet i de av styrelsen ovan siirskilt 
angivna fallen tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

Vid en oförändrad omfattning av ärendegrupperna i 41 * RH L knmmer 
socialstyrelsen inte i nämnvärd grad att fä några nya arbetsuppgifler. Hem
sändning av ut Hind sk patient enligt 7 * tillämpningskungörelsen ( 1966: 585) 
till LSPV kan exempelvis bli aktuell (41 * 12). LSPV-gruppen föreslår att 
dessa ärenden förs över till invandrarverket (förslaget s. 394-395 J. Där
emot kommer utskrivnings- och beslutsnämnderna att få väsentligt ökade 
arbetsuppgifter. Niimnderna saknar med undantag för psykiatriska niimn
den egna kanslier. Vad gäller heslutsnämndernas verksamhet kan denna 
beräknas bli behandlad av en särskild utredning - omsorgskommittcn -
(S 1977: 12). Frågan om offentligt biträde i beslutsnämnd behandlas dä1för 
inte i detta sammanhang. Utskrivningsnämnderna kan inte med nuvarande 
organisation förväntas tillfredsställande klara rättshjiilpsärendena. Vidare 
kan framhållas att .10 vid inspektioner av utskrivningsnämnder framfört 
kritik mot den administrativa handläggningen av ärenden i nämnderna (jfr 
hl. a. JO:s ämbetsberättelse 1975/76 s. 280). Det kan erinras att utbetal
ningar av allmänna medel enligt 32 och 33 §§ LSPV ombesör:is av socialsty
relsen. Dessa rutiner är komplicerade och tidsödande varför en motsva
rande rutin för rättshjälpsersättningar inte skulle fungera tillfredsställande. 
Så skulle exempelvis vissa nämndbeslut om förskott ej hinna effektueras i 
tid. Frågan kompliceras också av att nämnderna är självständiga myndig
heter med domstolsliknande ställning och ej underställda styrelsen eller 
psykiatriska nämnden. En sådan utbetalningsrutin av det slag som giillcr 
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för ersiittningar enligt 32 1H:h 33 ** LSPV skulle givetvis ocksä innebiira 
ökad belastning pä socialstyrelsen. LSPV-gruppen har i sitt förslag be
handlat dessa problem och bl. a. föreslagit att utskrivningsnämnderna 
förstiirks med kanslier (förslaget s. 248). LSPV-gruppen har vidare he
handlat problemet med att ers;ittning kan utg~i enligt sfiväl RH L som 3:2 * 
LSPV för samma kostnad (förslagets. 207). Frågan om nfö1rndernas sti\11-
ning i fråga nm rättsh.iiilpsärenden bör diirför behandlas i samband rneJ 
LS PV-gruppens förslag. 

Styrelsen ansluter sig till reservantens förslag att liinsrält skall handläg
ga rättshjiilpsfrb.gor i ärenden hns social centralnämnd (ml1tsvaranck). För
slaget ansluter ocksi't till socialutredningens linje. 

!l.15 Statens invandrarverk 

Det har Hinge ansetts nödvändigt att förenkla handläggningsrutinerna i 
utliinningsiircnden för att förkorta de oacceptabelt långa vtintetidcrna. som 
iir betiinkliga ur riittssiikerhetssynpunkt och som utgör ett allvarligt admi
nistrativt problem. Att iindra rättshjiilpsreglerna iir ett viktigt led i dessa 
strävanden. De nuvarande reglerna för att fä offentligt biträde och proce
duren vid förordnande av sådant fördröjer ofta iirendenas handläggning i 
icke ringa utstriickning. I de fall invandrarverket avstyrker en ansökan om 
offentligt biträde i sitt yttrande till riittshjiilpsniimnden kan ärendet fördrö
jas avsevärt. Det iir inte ovanligt att fördröjningen uppgår till tvä.-tre må
nader. För att fl\. ett enklare och mindre tidsödcinde förfarande ml\.ste reg
lerna i riittshjälpslagen göras generösare. Statens invandrarverk ser därför 
mycket positivt på förslag i denna riktning och instämmer i rättshjälpsut
redningens förslag att offenlligt biträde skall förordnas om det inte är obe
hövligt. Verket anser att utlänning som söker uppehl\.llstillstl\.nd och anser 
sig i behov av juridiskt biträde ska fä så.dant om man kan förmoda att det 
blir avslag på ansökan. Det enda tillfälle då man kan anse att det är obe
hövligt att förordna offentligt biträde är i fall dl\. man vet att sökanden kom
mer att fä ett positivt svar på. sin ansökan om uppehl\.llstillstånd. 

Handläggningstiden fördröjs också. vanligen av att bitr;idet kommer in i 
ärendet först efter att polisutredning gjorts och invandrarverket avslagit 
ansökningen om uppehl\.llstillstånd. Biträdet ml\.ste då fä tid att sätta sig in i 
ärendet för att kunna upprätta och komma in med en inlaga. lnvandrarver
ket tillstyrkte därför utlänningslagkommittcn förslag att ändra reglerna i 
rättshjälpslagen så. att offentligt biträde kan förordnas redan när ärendet 
befinner sig hos polisen i de fall det är sannolikt att det blir avslag på ansö
kan om uppehl\.llstillstånd. På. det sättet vinner man mycket tid genom att 
bitrlidet kan sätta sig in i ärendet från början och i förekommande fall kom
plettera polisutredningen. Under förutsättning att det finns tillgång till kun
niga biträden bör det även innebära att kvaliteten ökar på. såväl polisutred
ningen som biträdenas inlagor. 

lnvandrarverket delar helt rättshjälpsutredningens uppfattning att rätts
hjälpsnämnderna även i fortsättningen bör förordna offentligt bitriide. Man 
vinner ingenting på att överföra den uppgiften till invandrarverket från 
rättshjälpsnämnderna. som på. cilla andra områden handhar rättshjälpen. 
Rättshjälpsnämnderna är geografiskt fördelade och har därigenom närma
re kontakt med biträden. Dessutom finns hos rättshjälpsnämnderna redan 
personal och rutiner. För invandrarverket skulle det vcira en onödig ökning 
av arbetsbelcistningen att överta uppgifterna att förordna offentliga biträ
den. vilket sannolikt skulle innebära att verket också övertar handlägg-
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ningcn av ko-,tnadsräkningarna. Om riittshjiilpsniimnderna även i fortsiitt
ningen förordnar offentliga hitriiden i utHinningsiirenden föreslås således 
ordningen hli den alt polismyndigheten anmiiler hehov av hiträde till niir
maste rättshjiilpsniimnd som heslutar utan att tillfråga invandrarverket. 

Under tiden I juli 1976 till 30juni 1977 uppgick antalet rättshjälpsären
den hos verket, dvs. ansökningar om offentligt hiträde samt kostnadsr~ik
ningar i vilka riittshjiilpsnämnderna hegärdc yttrande från invandrarver
ket. till 3 130. Ungefär I 700 av dessa utgjordes av kostnadsräkningar. Ge
nom de generösare riittshjiilpsregler som nu föreslås kan man r~ikna med 
att antalet riittshjiilpsärenden kommer att öka. Detta kommer naturligtvis 
att medföra kostnadsökningar. Mot dessa måste stiillas de vinster en snab
hare handliiggning innebär. Den genomsnittliga kostnaden for ett offentligt 
hiträde iir ungefär I 200 kronor. Samhällets utgifter för socialhjiilp i avvak
tan på hesked i tillståndsiirenden kan beriiknas till I 000-2000 kronor per 
person och månad. De kostnadsökningar som de generösare rättshjiilps
reglerna medför kommer att understiga de utgifter samhiillet idag har för 
utlänningars uppehiille till följd av de långa väntetiderna. Totalt sett med
för de föreslagna åtgiirderna således att samhällets utgifter i detta samman
hang minskar, men framförallt minskas de väntandes ovisshet och lidande. 

8.16 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Rätten till offentligt bitriide i ärenden om administrativa frihetsberövan
den och vissa utlänningsärenden föreslås hli generösare. Linsstyrelsen har 
intet att erinra mot denna utvidgning av rättshjälpen. Beträffande frågan 
om vilken myndighet som skall anförtros att förordna offentligt biträde i 
dessa ärenden har liinsstyrelsen, som redovisas i det följande, en annan 
mening än utredningen. 

Vissa frågor har Hinsstyrelsen funnit sig böra ta upp till närmare gransk
ning. De behandlas nedan i anslutning till föreslagna författningsbestäm
rnelser. 

46 § ji°irsta punkten 

Riittshjiilp genom offentligt biträde kan enligt 41 § i nuvarande RHL er
hållas i vissa ;irenden hland annat inom utlänningslagstiftningens område. 
nyktcrhctsvårdcn, harnavården och kriminalvården. Offentligt biträde 
skall enligt 42 § samma lag utses för den som åtgärden avser, om det be
hövs för tillvaratagande av dennes rätt. Vid bedömningen av behovet skall 
särskilt beaktas om i väsentligt hänseende motstridiga sakuppgifter läm
nats under utredningen eller betydelsefulla sakförhållanden i övrigt är 
oklara. Utredningen föreslår art förutsättningarna för offentligt bitriide i nu 
avsedda ärenden utformas så att sådant biträde förordnas, om det ej är 
ohehövligt. Uppmjukningen av rekvisiten motiveras av att denna form av 
rättshjälp inte har kommit att helt motsvara den önskan om förstärkta 
rättsskyddsgarantier för den enskilde som lag bakom rättshjälpsreformen. 

Gällande bestämmelser om förutsättningarna för förordnande av offent
ligt biträde har enligt länsrättens i Stockholms län erfarenhet inte utgjort 
något hinder för förordnande av offentligt biträde i de fall behov av sådant 
biträde förelegat. Ej heller utvisar erfarenheterna från liinsstyrelsens be
fattning med ärenden angående verkställighet av avlägsnandebeslut enligt 
utlänningslagen att det föreligger behov av någon ändring av gällande be
stämmelser. Uinsstyrelsen har emellertid inte något att erinra mot att en 
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viss uppmjuknin!! av rekvisiten för förordnandet av l'ffcntligt l:>itriidc sker 
för alt denn;1 riittshjiilpsform skall fä den enligt utredningen tinsli.viirda an
viindnin!!en. Samtli!,!a åtgiirder som avses i 41 § innebiir djupa in):!repp i 
den enskildes liv och personliga förhållanden. Behlwet av liitriideshjälp 
förstiirks ocksft diirav att parternas förmä):!a att sjiilv bevaka sin talan ofta 
iir bcgriinsad p~t l,!ntnd av spraksvtiril,!hetcr, bristande kiinncdom om giil
lande regler, psykiska insufticienstillstånd till följd av alkohol- eller annat 
missliruk m. m. 

46 .Q 1111dro 111111kte11 

lU1ttshjiilp ):!enom offentligt bitriide i de samhiillsvårdsmä.I som avses i 
41 § 4. i nuvarande RH L kan enligt giillande bestämmelser endast förord
nas för liarnet. Utredningen föreslä.r att även barnets vårdnadshavare till
erkiinns sadan riittshjiilp. 

Liinsstyrelsen hitriider förslaget. I praktiken förordnas offentligt bitriide 
i dessa mal över huvudet på vårdnadshavarna. Dessa torde inte siillan upp
fatta förordnandet snm ett intrång i deras befogenhet att företräda barnet. 
Barnets intressen bevakas inte bara av det offentliga biträdet utan även av 
de beslutande myndigheterna. I sfldant fall diir barmivårdsintressena står 
emot vårdnadshavarnas intresse att fä. vårda sitt harn är det ju i realiteten 
mot vardnadshavarna som ett omhändertagande riktar sig. Vårdnadsha
varna hör diirför i dessa mål ha rätt till samma form av rättshjälp som h<tr
net. 

I detta sammanhang önskar liinsstyrelsen framhålla följande. Konstruk
tionen med offentligt biträde för barn under 15 år iir otillfredsstiillande ur 
formell synpunkt. Barn i de yngre åldrarna kan ej fungera som huvudmän 
gentemot sitt offentliga hitriide och varken barnet eller bitriidet har rätt att 
anföra be;:sviir över det beslut som kommer alt meddelas. Länsstyrelsen 
vidhåller i denna fråga de synpunkter länsstyrelsen framfört i sitt tidigare 
niimnda yttrande 5.2.1975 och som utmynnade i ett förslag att god man i 
vissa fall skulle förordnas för barnet. 

47 ~ 

Offentligt biträde förordnas nu av ri:ittshjiilpsnämnd efter ansökan av 
den åtgärden avser eller efter anmälan av den myndighet som handlägger 
målet eller ärendet. Myndigheten skall i förekommande fall yttra sig över 
ansökan. Enligt utredningen talar främst principiella skäl för att heslutan
deriitten angående förordnande av offentligt biträde skall ligga hos ett i för
hållande till den handliiggande myndigheten fristående organ. Uppgiften 
att förordna offentligt bitriide hör därför enligt utredningen alltjämt ligga 
kvar hos riittshjiilpsnämnden. Undantag härifrån bör dock gälla i fall där 
regeringen handfogger ~irendet. 

Anmiilan till riittshjiilpsniimnd från Hinsrätten i Stockholms län om be
hov av rättshjälp genom offentligt biträde sker av tidsskäl ofta per telefon. 
A ven om anmälan sker skriftligt fär nämnden en mycket kortfattad redogö
relse for de omständigheter i målet som är av betydelse för bedömning av 
bitriidesfrågan. Nämndens prövning torde därför i dessa fall inskränka sig 
huvudsakligen till kontroll huruvida rättshjälp genom offentligt biträde för
fattningsenligt kan lämnas i det aktuella målet. Av en av utredningen redo
visad undersökning framgär alt rättshjälpsnämndernas beslut ytterst sällan 
(drygt I r.; av de undersökta fallen) avviker från myndighetens yttrande till 
nämnden genom anmiilan eller efter ansökan om behov av offentligt biträ
de. Genom den av utredningen föreslagna liberaliseringen av förutsättning-
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arna for fiimrdnande av offentligt bitriidt~ kommer utrymmet för avslag på 
ho:gäran om stldant bitriide att bli mer hegriin-.at iin tidigare. Mnt bakgrund 
av det anförda torde nuvarande system inncbiira en onöuig omgang och 
duhhelarhetc. l.iinsriitten och andra förvaltningsdomstolar bör diirför - i 
analogi mcu vad -.om giillcr i frtlga om förordnande av offentliga förwarnrc 
- anförtros urpgiftcn att fön)rdna hitriiuc. 

11.17 Länsstyrelsen i KronoherJ!S län 

Fiirut.1iitt11i11gama Ji'ir fiirord11a11de a1· oj/i'nt/igt hitriide 

Liim>styrclsen tillstyrker förslaget att offentligt bitriide skall kunna för
ordnas iiven för föriildrarna till ett harn vars omh~inuertagande för sam
hiillsvard iir i fråga. 

Fi"irfi1rande1 1·idfi'irordn1111de a1· (~f.li·nr!igt /Jitriide mm 

Uinsstyrelscn kan inte inse att det skulle innehiira några viisentliga oli.i
genheter om förvaltningsdomstol skulle anse sig böra avvisa en begäran 
om offentligt bitriide. Utredningsmajoritetens farhågor för att ett avslag 
skulle upplevas av parten som ett ställningstagande mot honom kan inte 
anses vara ett hiirande skiil mot att inte ge förvaltningsdomstol befogenhet 
att besluta i fr[tgan om offentligt biträde. Såvitt länsstyrelsen har sig bekant 
har inte allmiin domstols opartiskhet ifrågasatts niir domstolen avslagit en 
begäran om förordnande av offentlig försvarare enligt 21: 4 rättegängsbal
ken. Uinsstyrelsen anser att förvaltningsdomstol bör ges befogenhet att hi
falla eller avslå en begi\ran om förordnande av offentligt bitriide. 

8.18 Länsstyrelsen i Malmtihus län 

Vad giiller forutslittningarna for förordnande av offentligt biträde i dessa 
lirenden delar länsstyrelsen den mening utredningens ordförande gett ut
tryck ät i sin reservation. Det synes hiir lämpligt att skilja mellan de fall där 
hitriide regelmiissigt hör förordnas och övriga fall. Till de fall där hiträde 
regelmässigt bör förordnas och diir den föreslagna regeln "om det ej är 
obehövligt" iir Himplig hör de mfll som handliigges av liinsriitten. dvs. fri
hetsberövanden enligt barnavards- och nykterhetsvärdslagarna samt utvis
ning enligt utlänningslagen. 

Enligt förslaget skall med visst undantag det alltjämt ankomma på rätts
hjiilpsnämnd att förordna bitriide. Uinsstyrelsen anser att biträde bör för
ordnas av vederbörande statliga myndighet. En sådan oruning medför en
dast ringa merarbete för myndigheten. Likaså. anser llinsstyrelsen att dessa 
myndigheter bör avgöra arvodesfrägan. 

Länsstyrelsen vill i övrigt något heröra frågan om offentligt biträde i mal 
om omhiindertagande av barn för samhällsvärd. Enligt 42 ~ rättshjälpsla
gen i uess nuvarande lydelse skall offentligt biträde utses för barnet om det 
behövs för att tillvarataga dess rätt. Föräldrarna kan diiremot ej erhålla of
fentligt hiträde. Däremot kan de erhålla allmän rättshjälp med biträdesför
ordnande. 

Vid härvarande liinsrlitt tilliimpas den ordningen att liinsrätten hos rätts
hjälpsnämnden regelmlissigt hegiir offentligt biträde för barnet. Diirest vid 
den muntliga förhandlingen biträdet skulle visa sig ha annan instiillning till 
omhändertagandefrägan än föräldrarna brukar liinsriitten - om föräldrarna 
ej har eget biträde - uppskjuta målet för att bereda föräldrarna tillfälle att 
söka allmän rättshjälp. 
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Utredningens förslag innehiir all offentligt hitriide skall fi.irordnas för 
barnet om det ej iir ohehövligl samt all offentligt hitriide kan utses för för
äldrarna. Detta innebär en förhiittring diirigenom att länsriitten i praktiken 
kommer att kunna tillse att föriildrarna alltid har erforderlig bitriideshjälp. 

Liinsstyrelsen föreslår emellertid att isUillet följande regler skall införas. 
I mål angående omhändertag;mde av harn för samhällsvård skall alltid of
fentligt biträde förordnas för föriildrarna. Offentligt bitriide skall därjiimte 
förordnas för barnet om det uppnått 15 års ålder och har annan inställning 
till omhiindertagandet iin föräldrarna. 

Skälet för länsstyrelsens ståndpunkt är följande. Omhiindertagande för 
samhällsvård är ett ingripande mot föräldrarna som därigenom herövas sin 
rätt att vårda barnet. Föriildrarna hör dii1for sjiilvfallet som parter i målet 
och på grund av ingreppets natur alltid ha möjlighet att erhålla biträdes
hjälp. Det får också anses motiverat att i angivet fall ge barn över 15 år hi
trädeshjälp. Offentligt bitriide tH ett litet harn synes diiremot ej böra före
komma. Det är i själva verket hiir ej fråga om en försvarare i vedertagen 
bemärkelse som skall bistå parten och utveckla hans talan. Det offentliga 
biträdet för det lilla barnet kan ej framföra barnets mening och framför ej 
heller föräldrarnas. Han iir närmast en juridisk sakkunnig som tar ställning 
till om de lagliga förutsättningarna för barnets omhlindertagande föreligger 
och framlägger sin egen åsikt om omhändertagandet. En sådan medverkan 
är - även om den mången gång vis<it sig värdefull - ej erforderlig för må
lets prövning. Det är tillriickligt att omhändertagandcfrågan i Hinsrätten be
lyses av barnavårdsniimnden och föräldrarna därvid båda parter hör vara 
biträdda av juridisk sakkunskap. Erfarenheten är att nämnderna trots stad
gandet i JO § barnavårdslagen tyvärr ej anlitar biträde av lagfaren person. 
Länsstyrelsen avser att taga upp denna fråga med nämnderna. 

8.19 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen har intet att erinra emot förslaget att i ärenden om admini
strativa frihetsberövanden m. fl. offentligt biträde skall utses om det ej är 
obehövligt. Den reella skillnaden mellan majoritetens förslag och reser
vantens är dock såvitt gäller målen i länsrätt ringa. Beslutander~ittcn hör 
emellertid - som framgår av det ovan anförda - tillkomma länsrätten i 
stället för rättshjälpsnämnd. 

I de delar utredningens förslag icke berörts ovan har länsstyrelsen intet 
att erinra mot förslaget. 

8.20 Allmänna advokatbyråkommitten (Ju 1977:11) 

Vidgade möjligheter att förordna biträde i ärenden om administrativa fri
hetsberövanden och i vissa utlänningsärenden skulle säkert öka de allmän
na advokatbyråernas marknadsandelar. Redan idag har byråerna en för
hållandevis stor andel av förordnandena som offentligt biträde, varför de 
antas kunna absorbera en ökad efterfrågan på sådan hjälp. 

8.21 Utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt 

Rättshjälpsutredningen föreslår att offentligt biträde skall förordnas om 
det ej är obehövligt. Som nämns i betänkandet har socialutredningen före
slagit att offentligt biträde alltid skall förordnas när fråga är om omedel
bart omhändertagande av underårig eller när fråga är om värd enligt den av 
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utredningen föreslap.na lagen med siirskilda bestiimmelser om v{trd av un
der::'lrig (Se SLKialtjiinst och socialförsi.1krinp.stilHigp.. SOU 1977: 40 "· 52J. 

Socialutredningen har som skiil for sitt stmlningstagande bl. a. anfört 
följande. En vidgad information till såviil myndigheter som enskilda fi'lr an
tas leda till alt möjligheterna till hjiilp genom offentligt bitrlide biittre tas 
tillvara. Kvar står emellertid alt en fokultativ bestiimmelsc medför risk for 
att offentligt bitriide inte alltid utses i situationer diir det iir påkallat. Beslut 
om vård som nu sagts aktualiseras först sedan samförständ ej kunnat vin
nas rörande behovet av vård eller värdens utformning. Linsriittens beslut 
kan leda till väsentliga ingrepp i den enskildes rätt att själv bestämma rö
rande sina personliga förhållanden (SOU 1977: 40 s. 82.3). 

Vi vill - med instiimmande av de skiil som socialutredningen åberopat 
- framhålla vikten av att offentligt hitriide alltid förordnas när fråga upp
kommer om att omhiindertaga barn. Följaktligen anser vi att bestlimmel
sen biir utformas pä siitt socialutrednigen föreslagit. 

I det här sammanhanget vill vi niimna att vi i vårt eget utredningsarbete 
avser att ta upp frägan om vilka befogenheter ett offentligt bitriide hör ha 
niir han företräder en underårig. Vi har därför beslutat att i detta yttrande 
inte beröra denna fråga. 

Vi anser det tillfredsstiillande att riittshjiilpsutredningen föreslagit att så
väl barnet som dess vårdnadshavare skall kunna erhålla offentligt hitriide. 
Vi tillstyrker således förslaget i denna del. 

Vad hiirefter angår frågan om vilken myndighet som skall pröva behovet 
av bitriide och förordna biträde anser vi i likhet med reservanten Ingvar 
Gull näs att denna uppgift liksom uppgiften att besluta om ersiittning till det 
offentliga biträdet bör anförtros åt länsriitten. 

8.22 Sveriges advokat<;amfund 

Rörande rättsl~jii/p i iirenden t'nligt utliinningslagen vill samfundet en
dast erinra om vad samfundet i sitt yttrande över utlänningslagskommittens 
betänkande "Kortare väntetider i utlänningsiirenden" (se TSA 1977 sid 
427 ff) anfört om angelägenheten av att beviljad rättshjälp fär omfatta alla 
de åtgärder som måste vidtas för alt ta tillvara utlänningens riitt inför hotet 
om ett avlägsnande. 

I övriga frågor under rubriken rörfarandet vid allmiin riittshjlilp (VII I) 
har samfundet ingen erinran emot utredningens förslag. 

8.23 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

U tredningsförslaget tillstyrks. 

8.24 Tjänstemännens centralorganisation 

I likhet med utredningens ordförande anser TCO att invamlrarverket för 
att kunna förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden bör anförtros 
uppgiften att pröva behovet av biträde och förordna biträde. Förslaget lig
ger helt i linje med vad utlänningslagskommitten föreslog i sitt betänkande 
Kortare väntetider i utlänningsärenden (SOU 1977: 28) och har redan tidi
gare tillstyrkts av TCO i sitt yttrande över detta betlinkande. 
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8.25 Riksförhundet för social och mental hälsa 

Förhundct hiibar med tillfredsstiillelsc de ökaue möjligheterna till riills
hjiilp som förslaget innchiir. 

Sä Hinge nuvarande LSPV giiller hör i likhet med vad majoriteten före
slår förordnanuet av offentligt hitriide liksom nu göras av rättshjlilps
niirnnd. 

Frågan bör dock omprövas om det för),lag till lag om viss psykiatrisk 
vård som utarbetats av en arbetsgrupp inom socialstyrelsen genomföres. l 
ovanniimnda förslag från arhetsgruppen konstateras att '"en anledning 1i/{ 
d<'C ri11.~t1 anta/er ansiikningar om off(•ntligt hitriid<' kan rnra bristande 
/..i"i1111edom om ht'sli"immel.H'rtW sih·iil hos patienterna som .1jukh11.1ets per
.11111al. N1/.i:un siirs/..ild inJi1rmatio11 till .1jukh11.H'11 och 11t.1kril"fling.rniimn
iil'rna har s1fri11 lw/.:ont intl' he{{l'r liimnat.1 · ·. 

Detta iir ett anmiirkningsvlirt konst<•lerande av representanter för den 
ansvariga tillsynsmyndigheten. Framför allt nlir man redan 1969 i samband 
meu en enkiit i iirendet konst;1teradc: I onfrdning 111' dt'.\'.\{/ hri.l'ter i il(/tJ/"
motionl'/I Jlireslll.1 i e11/..ii1.11·aret all j{ireskrift ges om all 1·m)1' person, som 
inta.i 11il 111e11tal.1j11kh11.1 enligt LSPV. skall Jå skrUtlig upplysning om la
.l!l'llS hc.1t1imml'l.1n herrii/}imtic hans rii1t.1siikerh1•t. Samma in.fimn111ion 
hi'ir 01'!.:scl liin11111.1 till palil'11te11s 11iimwste arrhiiriga och den hiir 1·ara a1·
_fott11cl pli .1äda11 s1·e11.1k11 wm iir.fi1/lt begriplig ii1·e11 j("ir Lien enklaste mii11-
11i.1ku. 

Med stiid av ovanstacnde kriiver RSMH att i samband med genomföran
det av den föreslagna rHttshjiilpslagens del inom justitiedepartementet eller 
alt del uppdras åt domstolsverket all utarbeta en Hittillgänglig information 
om den nya lagen till hjälp för alla berörda såviil myndigheter som enskil
da. 

9 Organisations- och kostnadsfrågor 

9. l Bostadsdomstolen 

Bostausdomstolen biträder utredningens förslag att besvärsnämnden 
bryts ut ur domstolsverket och liksom tjänsteförslagsnämnden och nota
rieniimnden görs till en fran verket fristående enhet. Vad angår nämndens 
lokalisering vill domstolen ifrågasätta om inte en omlokalisering till Stock
hnlm borde öwrvägas. Det torde sålunda komma att bli svårt att i framti
den rekrytera tillr{1ckligt antal ledamöter med den förutsatta erfarenheten 
av riksdagsarbete {se prop 1972: 4 s. 298) om n~imnden skall vara förh1gd 
till Jönköping. F. n. har endast en av ersättarna för de inte lagfarna leda
möterna sådan e1tarenhcl. 

Om bcsvärsprövningen avskiljs kan domstols verket renodlat ägna sig åt 
sina leuande och övervakande uppgifter. Verket bör kunna på det allmän
nas vlignar föra talan till besvärsnämnden mot beslut av rättshjälpsnämnd 
ptt motsvarande siitt som verket iir behörigt att överklaga allmän domstols 
heslut i rättshjälpsfraga. 

Vad utredningen antyder om olägenheten av att domstolsverket inte kan 
få besvärsnämndens beslut överprövade är svå1forståeligt. Detta är ju en 
ren konsekvens av all besvärsnämndens beslut inte får överklagas. Bo
stadsdomstolen anser inte att det finns anledning att överväga borttagande 
av fullföljdsförbudet. 
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9.2 Giita hovrätt 

Orga ni.111ti1111.\/i·ägt11· 

Säsom framgär av vad som tidigare anförts avstyrker hovrätten på flera 
v:isen1lig<1 punkter utredningens fi.irslag. Om de synpunkter hovriitten 
framfört hlir beaktade. inneblir detta sannolikt att r[ittshjlilpsn[imndernas 
pel"<onalhchov i huvudsak blir detsamma som för närvarande. De rationa
liseringwinster, .~om med hovriittens instlillning uppkommer bland annat 
genom att familjerlittsmälen försvinner och genom att slutavrlikningsförfo
randet förenklas. är svåra att hedöma rn;h kommer dessutom förmodligen 
all i huvudsak uppvligas av ökad lirendetillstri.imning. 

Med utgångspunkt i utredningens förutsättningar vill hovrätten hctrlif
fonde pcrson:ilhehover framhålla följande: 

Utredningens heriikningar vidlä.des stor osiikerhet 01.:h de antaganden 
som görs lir i flera fall däligt underbyggda. Berlikningarna hygger sä.kdes 
vlisentligen på utredningens egna undersökningar. omfattande endast ett 
förhf1llandevis hegriinsat statistiskt material (6 119 ärenden av sammanlagt 
7 542 lirenden. anhiingiggjorda vid riittshjiilpsnämnd under januari månad 
!97.'il. Sammanlagt 142> [irenden eller omkring 19C.:i av ärendena för angi
ven månad har inte Hickts av undersökningen. eniir de inte varit avslutade 
senast under juli mänad 1976. Oaktat det därför måste antagas att de iiren
den som bortfalllit varit genomsnittligt av mer komplicerad beskaffenhet 
lin de som medtagits har detta inte påverkat utredningens berlikningar. Det 
av utredningen angivna relativa antalet familjerättsmäl måste därför anses 
alltför hiigt. Även i övrigt torde utredningens siffermaterial förete vissa 
brista. Exempelvis synes sålunda procenten familjerättsmål - 68. 7 c;;;,. t s. 
241) - ha framräknats med bortseende frän ärendena angående offentligt 
hitriide. Ntir utredningen därefter (s. 243) hcräknar hur många familjerlitts
[ircnden som kommer att försvinna frän rättshjälpsnämnderna görs emel
lertid avdrag med nämnda procentsats frän en summa (72 000) som inklu
derar iirendena om offentligt hiträde. Antalet ärenden som beräknas hort
falla blir diirfor än mer missvisande. Enligt uppgift från rättshjälpsnämn
dcn i Jönköping är vidare den av utredningen åberopade statistiken föråld
rad. Rii!tshjiilpsniimndcn beriiknar att den nuvarande iirendetillströmning
cn. med utgångspunkt frtm utredningens hedömning. medför ett hehov av 
2,9 handHiggme. Det anförda helyser enligt hovrättens mening det nödviin
diga i att -- säsom också framhållits i det särskilda yttrandet i denna del -
minskningar av antalet tjänster görs med stor försiktighet. Hovrätten vill 
diirvid ifrågasätta om inte också experterna Joelsson 01.:h Annika Sehl
stedts förslag innebär en alltför drastisk nedskärning. Slutligen bör i detta 
sammanhang också påpekas att utredningen ej anger någon tidsplan för de 
föreslagna nedskiirningarna av personal. Hovrätten vill därför framhålla 
att det, om utredningens förslag genomföres. måste beaktas att under en 
inte oviisentlig övergångsperiod handläggning av rättshjälpsärenden kom
mer att ske enligt det nuvarande systemet. 

Vad härefter gäller frågan om antalet rättshjälpsniimnder och deras stor
lek <inser hovrätten i likhet med utredningen att alltför små rättshjöps
nlimnder kan föranleda svårigheter. Enligt hovrättens mening finns emel
lertid ingen möjlighet att pä grundval av det material som utredningen pre
senterar på denna punkt ta ställning till hur rättshjälpsnämndernas organi
~ation i framtiden hör vara uppbyggd. Hovrätten finner det angeläget att en 
omorganisation genomför~ på ett sådant sätt att den kan beräknas bli be
stående och anser därför att ytterligare utredning är nödvändig i detta av
seende. 
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Slutligen vill lrnvriittcn hctrMfande utredningens förslag i organi.~ations
delen ifrägaslitta llimpligheten av att ytterligare en domare skall ingi't i 
rlittshjiilpsniimnden i stället för en av de häda advokater som for nlirvaran
de tjiinstgör dlir. Hovrätten konstaterar diirvid att utredningen inte anfört 
näi;on som helst motiverin!! för den föreslagna iindringen. 

K 11st 1111dsl>l'rii /.:.11 i11gt1 r 

Mot hak!!rund av den st(1ra (1säkcrhct. som enligt hovriittens mening vid
låder utredningens förslag i organisationsdelen. framståi· det som i del niir
maste ogörligt att på !,!rLJndval av det material som utredningen presenterar 
göra en meningsfull hedömning av de kostnadsmlissiga konsekvenserna ~1v 
utredningens förslag i dess helhet. Till de osiikcrhctsfaktorer som finns i 
det grundliiggande materialet. exempelvis ifråga om personalhehovet. 
kommer nämligen ytterligare svårigheter när det gäller att bedöma de kost
nadsmiissiga effek!L'rna av förslaget. Rent allmänt vill hovrätten emdlertid 
framhålla - vilket också framgår av vad som tidigare anförts - att försla
get om det genomföres kommer att föranleda avsevärda kostnadsökningar. 
Utan att göra något försök till närmare bedömning i denna del uppskattar 
hovrätten i likhet med experterna Joelsson och Annika Schlstedt denna 
kostnad sökning till minst 8 miljoner kr. per är. 

9.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

Administrerande! av den utomproeessuetla rättshjiilpcn har ansetts krli
va ett bibehällande av ett antal rättshjälpsnämnder. I rn:.:h för sig hade det 
väl varit möjligt att Higga uppgiften på de allmänna domstolarna eventuellt 
i sHrskild sammansättning med deltagande av advokat. En oliigenhet med 
rättshjiilpsniimnder med mycket stora verksamhctsomräden är att nlimn
den inte har kännedom om de personer som förordnas till biträden, vilkt i 
sin tur försvårar arvodesbedömningen. Frän denna synpunkt hör en siir
skild niimm.1 finnas för Norrland och kan det ifrägasättas om inte utom den
na och niimnderna i Stockholm och Malmö en fjärde nlimnd borde finnas. 
antingen i Jönköping eller i Göteborg. 

9.4 Göteborgs tingsrätt 

När det giiller riittshjälpens organisation vill tingsrätten framhälla att det 
är av betydelse. siirskilt om det vid biträdes förordnanden föreligger tvek
samhet om persons Uimplighet. att rättshjälpsniimnden besitter lokalkän
nedom. De olika förslag om antalet rättshjälpsnämnder och dessas place
ring som framkommit inom utredningen synes dock vara i huvudsak lik
värdiga med hiinsyn till önskvärdheten av en god personkännedom. 

Enligt tingsriittens uppfattning kommer utredningens olika förslag i sin 
helhet att medföra en betydande kostnadsökning. Antalet rättshjälpsfall 
kommer att öka och tiden för rädgivning att förlängas. Sakkunnig<1 kom
mer att utnyttjas i större omfattning. Självfallet är en omsorgsfull bedöm
ning av kostnaderna för reformen ange.lägen innan man fattar beslut om 
den men svärigheterna att åstadkomma en nägorlunda exakt beriikning tor
de vara betydande. Det är därför desto viktigare att reformen och kost
nadsutvecklingen följs upp noga. 
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9.5 Hyresnämnden och arrendenämnden i Malmii 

Utredningens förslag kan viintas fö till fiiljd en minskning av riiltshjiilps
niimndernas arhetsuppgifter. Utredningens majoritet föresltlr diirför en re
dtu.:ering ;1v antalet riittshjiilpsniimnder till tre. medan ordföranden och en 
expert. som llireslår en Hingre gtlende överfiiring av arbehuppgifier. me
nar att det hör finnas endast tva. 

H yresniimnden finner de föreslagna begriinsningarna av antalet riills
hjiilpsniimnder vara alltför långt gående. De kvarvarande niimnderna skul
le niimligen rn alltför stora geograliska områden att tiicka. Antalet personer 
med hitriidesforordnande vars ersiittningsanspråk niimnden skulle fä hedii
ma skulle hli så stort alt nämnden knappast skulle kunna fä nägon siiker 
uppfattninl,! om de skilda hitriidcna. Niimndens uppfattning om förhällan
den:1 i de mer<t avliil,!set ligl,!ande delarna <JV området skulle fiirmodligen 
heller inte bli tillriiåligt l,!Od. Såvitt hyresnämnden kan finna hör om orga
nisationen krymps det dock finnas kvar en riittshjiilpsnämnd i Stockholm. 
en i Giitehorg. en i Malmö och en i Norrland. 

Liksom'f. n. bör det finnas en hesvärsnämnd för övc;:rprövning av rätts
hjiilpsniimndcrnas hcslu1. Hyresnämnden vill betona vikten av all denna 
hesviirsniimnd får stidana resurser att den får möjlil,!het att intaga en stark 
ställning när det gäller prcjudikatsbildningen på sitt rättsomräde. Stor om
S\1rg bör alltså läggas nt:d på referat (1eh publicering av rilttsfall. I all syn
nerhet gäller detta om såsom utredningen föreslår heslutsfunktionerna i 
stor utstriickning flyttas över frän rättshjälpsnämnderna till advokater och 
myndigheter. 

9.6 Domstolsverket 

R ii t 1.1hjiil11.111ii mndc mt1 

Som grund för utredningens beräkningar av hur stort antalet rättshjiilps
ärenden kan tiinkas bli om utredningens förslag genomförs ligger en statis
tisk undersökning av 6 119 ärendt:n om allmän r~ittshjälp som anhängig
gj(1rts vid de olika rättshjälpsnämnderna under januari 1975 och slutförts 
senast i juli 1976. Undersökningen omfattar således ej de "längre" ärcn
dt:n som kom in under januari 1975 vilka ärenden kan antas vara de mt:st 
komplicerade och fordrar flera åtgärder frän rättshjälpsnämndens sida rö
rande t. ex. frågor om förskott. biträdesbyte. ersättning för utredning m. m. 
Antalet ärenden i vilka angelägenheten rörde äktenskapsskillnad eller an
nan familjeriitt uppgick i undersökningen till 4 072.. Dessa ärenden utgjorde 
således 68.7r;- av det antal ärenden som undersökningen omfattade. Av 
vad domstolsvcrket erfarit skiljer sig rättshjälpsansökningarnas fördelning 
med avseende på saken fn väsentligt från vad som anges i tabell 2 a i bilaga 
2 till betänkandet. Domstolsverket har från rättshjälpsnämnderna låtit in
hämta uppgifter om antalet inkomna ansökningar om allmän rättshjälp un
der oktober månad 1977 och hur dessa ärenden förddar sig med avseende 
på saken (se uppställning i bilaga 3). Av de inhämtade uppgifterna fram
går. att av de 6 499 ansökningarna som kom in under oktober månad 1977 
vid samtliga rättshjälpsnämnder rörde 3 458 ärenden äktenskapsskillnad el
ler annan familjerätt. Familjerättsärendena utgjorde således 53.2 r;( av 
samtliga inkomna rättshjälpsärenden under perioden. Fördelning av dessa 
ärenden pt'l de olika rättshjälpsnämnderna var följande; Stockholm 51. 9 ""· 
Jönköping 53.8 r;;. Malmö .'i 1.2 r.;-, Göteborg 59.2 <::;-, Sundsvall 4.'i.7 'T och 
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Umci'1 .~2.7 r;. Det bör llcks:I piipekas att iirendetillstriimningcn till riitts-
11.iälpsniimnderna tycks h:1 iikat efter utredningens undersökning. 

Vad 1ivan anförts ftir anses ge v!d handen att utredningens undersökning 
bygger p:'t ett för litet material för att säkra slutsatser ang. ärendefördelning 
etc .. ~kall kunna göras. Till detta kommer att utredningens antagande om 
l(iriindringar vad giiller iin:ndemiingd och ärendestruktur vid riittshjiilps
niimnderna om förslaget genomförs till stor del tycks bygga pa rena upp
skattningar. Enligt domstolsvcrkcts mening kan sälunda ifrägasiittas om 
inte utredningens forsla!! betriiffande massiirenden. niiringsidkare. bodel
ning och förvaltninj!siirendcn kan medföra en större tillströmning till rätts
h.iiilpsniimndcrna iin 5000 iirenden. Utredningens uppskattning av i'>kning
cn av utliinningsiirendena synes också. vila på osäker grund. Utredningem 
antapmdc att det för riittshjiilpsniimnderna skulle literstå ca 23 000 iirenden 
i ansökningsfas samt för mellankontroll måste mot bakgrund av det anför
da anses i hög grad osiiker. 

De ytterligare l'irenden s0m rättshjälpsnämnderna tillförs om förslaget 
genomfor~ torde vidare var;1 mer komplicerade och svårbedömda än ex
empelvis de iirenden som försvinner frän rättshjälpsnämnderna genom att 
advokaterna sjiilva enligt 18 § fär liimna riittshjiilp. Utredningen antar att 
del i ett utredningsskcde kan råda viss osiikerhet bland advok::iterna om 
allmiin räföhjiilp skall utgå och uppskattar den ärendeökning som detta 
torde med fora till 2 000. Även om advokat ej hiinskjuter prövningen av 
iirendet enligt 19 §till rättshjiilpsnlimnden. kommer med hänsyn till det in
vecklade regel system som liven utredningens förslag utgör ett inte ringa ar
bete fiir riittshjälpsniimnderna under i vart fall inledningsskedet att bestå i 
att besvara underhandsfö1frågningar fran advokater. 

Sammanfattningsvi~ anser domstolsverket att det underlag som utred
ningen grundat sitt stiillningstagande på vad g;iller antalet rättshjälpsnämn
dcr och dimensioneringen av dessa iir så osiikert att det ej möjliggör en sä
ktr bedömning. YHerligare undersökningar mfisle enligt domstolsverkcts 
mening gör<1s innan definitiv ställning kan tas. Det förslag till organisation 
av nlimnderna som experterna Joelsson och Annika Sehlstedt presenterat i 
sitt slirskilda yttrande förefaller dock på föreliggande material vara mer 
rc:alistiskt iin majoritetens förslag. 

Dl1mstolsverket tillstyrker utredningens förslag att rättshjälpsnämnder
nas organisatoriska anknytning till hovrätterna bibehålls. 

Utredningen har slutligen föreslagit att sammansättningen i rättshjälps
niimnden som sådan ändras. Bara en advokat som antingen kan vara pri
vatpraktiserande eller anstlilld på allmtin advokatbyrå skall enligt förslaget 
ingä i nämnden. Istället skall ytterligare en lagfaren domare ingå i rätts
hjhlpsnämnd. Domstolsverket, som funnit det nuvarande advokatinslaget 
mycket värdefullt. avstyrker den föreslagna förändringen av rättshjälps
niimnds setmmansiittning. 

i detta sammanhang bör påpekas att inte i nägot av fötfattningsförslagcn 
finns regler som anger hur advokat- och lekmannaledamöter i rättshjälps
ni"1mnd skall nominera~. Det torde vara nödvändigt med besUimmelser hiir
om. i vart föll såvitt etvser lekmannaledamöterna. 

Domsto/.1·1·erket och be.n-iirsniimnden 

Domstolsverket tillstyrker att besvärsnämndcn görs till en i förhållande 
till verket fristående nämnd. Genom sin instruktion företräder verket sta
ten vid talan mot allmän domstols beslut rörnnde kostnad för rättshjälp. 
Om besv~irsniimnden blir fristäende finns iiven möjlighet ettt låta domstols-
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verket granska och fiiretriida staten vid talan mot heslut om beviljande av 
rfötshjiilp. Domstolsverkets kontroll av heslut rörande kostnad tim riitts
hjlilp som meddelats av allmiin domstol har under det senaste året intensi
fierats. Erfarenheterna hiirav är positiva. Genom denna gransknings verk
samhet har inte hara statsverkets riittshjiilpskostnader till viss del kunnat 
hållas nere. Vissa prejudikat har kunnat åstadkommas. Enligt domstols
verkets mening b(ir dHiför en utvidgning av verkets behörighet iiverviigas 
om utredningens förslag genomförs. I sammanhanget vill verket pf1peka att 
hest~immelsen i 13 § i förslaget till riittshjiilpsförordning hör avse alla he
slut enligt RHL mot vilk<I verket iir hehiirigt att föra talan. 

9. 7 Riksrevisionsverket 

Riksrevisionsverket IRRV) delar i huvudsak den syn på administratio
nen av riittshjiilpssystemet och fördelningen av beslutsfunktionerna som 
utredningens ordförande gett uttryck for i sin reservation. Beslut inom 
rlittshjälpssystemet bör sålunda i princip anförtros den myndighet som 
handliigger det mål eller iirende, i vilket den r;ittssiikande önskar eller har 
riittshjiilp. Det lir denna myndighet som biist kan bedöma hehovct av rlills
hjii!p rn.:h samma myndighet bör diirmed vara mest skickad att bedöma hi
triidcts ;:mspräk pä erslittning. Beslutskompctens i rättshjiilpsfrägor hör 
cHirför enligt RRVs mening tillcrkiinnas alla statliga myndigheter som har 
hand om sakprövningen i målet eller iirendct. 

Utvidgningen av advokats rätt att hevilja allmän riittshjälp innehiir att 
staten i praktiken överlåter heslutsrätten för statsverkets kostnader till pri
vata advokatbyråer. Den spiirr mot misshruk som utredningen pekar på -
att riittshjiilpsnämnd eller domstol kontrollerar att advokat inte uppenhart 
misshrukat sin behörighet eller förfarit vårdslöst - torde enligt RRVs me
ning bli svår att tillämpa. Vidare anför utredningen själv i avsnittet 22.4 ;.itt 
utvidgningen av advokats rätt att bevilja rlittshjlilp inncbiir 1isker för en 
praxisförskjutning som kan medföra kostnadsökningar. Utredningen räk
nar emellertid inte med att det kan bli fråga om några nämnvärda hclopp. 

RRV anser att riskerna för kostnadsökningar är betydande. Vidare lir 
det inte osannolikt att merkostnader kan uppkomma hos domstolarna för 
handläggning av ytterligare mål och ärenden som orsakas av en praxisför
skjutning. RRV anser därför att utvidgningen av advokats rätt att hevilja 
riittshjälp hör begränsas till mål där riskerna för praxisförskjutningar iir 
minst, nämligen iiktenskapsskillnadsmål och andra familjemål. Även med 
en sådan begränsning hör en betydande minskning av antalet ~irenden hos 
rättshjiilpsnlimnderna komma till stånd. 

9.8 Allmänna advokatbyråkommitten (ju 1977: Il) 

Kommitten anser det viktigt att i rättshjälpsnämnd finns företriidare bå
de för advokater som ~ir anställda på allmän advokatbyrå och for advoka
kr som är enskilt verksamma. Att uppställa krav på närvaro av hägge ka
tegoriernas representanter för beslutförhet finner kommitten dock inte 
nödvändigt. Kommitten vill erinra om att en rättshjälpsnämnds verksam
hetsområde inte får bli så stort att den personkännedom som nämndens le
damöter bör besitla går förlorad. 

Kommitten vill i likhet med utredningens ordförande anlägga ett total
ekonomiskt synsiitt på förslaget. Det förefaller som det av tvä. experter 
liimnade särskilda yttrandet innehåller de mest realistiska beräkningarna 
av vad de föreslagna ändringarna kommer att kosta stats verket. 
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9. 9 I .andstinj.?.sförhundet 

Om utredningens fiirslag förverkligas kommer :irendemrmgdcn hos rtitts
hj;ilpsn;imnderna att minska myl'.ket p!itagligt. Som en konsekvens hiirav 
förcslär utredningen att antalet n:imnder minskas. lktrliffande antalet 
nfönndcr i den kommande riillshjiilpsorganisationcn nr utredningen inte 
enig: nwt nwjoritetsfiirslaget om tre niimnder har ordfiirandenjiimte t:n ex
pert fiirordat t v;'i niimnder oi:h ytterligare två experter fyra niimnder. I den-
11:1 frtiga finner styrelsen att iiverv;igandc lokaliseringspolitiska ski·il talar 
fiir all m:1joritetens fi\rslag hiir fiilja:-- och att de tre blivande niimnderna 
hi:ir ha siitc i Stockholm. M:1lmii och Sundsvall. 

Tt:knikcn fi'1r nominering :1v lekmannarepresentanterna i rlittshjlilps
n:imndcrna hcrtirs inte i utn:dningcns hctlinkandc. Fastlin tvä "myndiga 
wem.ka mcdh(H°!,!ar..: bosatta inom niimndcns verksamhetsområde" allt
jiimt foru1s;i1ts ing;1 i varje niimnd. anger den nya författningstexten endast 
att förurdnandena skall ges av domstolsverket. Landstingens nuvarande 
nominerinµsroll har allts~i taµits bort i förslaget. och detta förh1'tllande kom
mcnter:1s inte i den anslutande texten. 

Det hiir naturliµen inte ankomma på domstolsverket att viilja ut förctrli
dare för det allmiinna i r:ittshjiilpsnlimnderna. I smilet förefaller det enligt 
styrelsens mening Himpligt att dessa alltjiimt föreslås av landstingen. Med 
ett mindre antal nämnder var och en med stön-c verk.samhetsumråden lin 
vad som nu gäller. kan det därvid vara en framkomlig väg att landstingsför
J:iundct övertar nllmineringcn efter hörande av berörda landstingskommu
ner och kommuner utanför landsting. De senare är sedan den I januari 
1977 medlemmar i förbundet. En förebild för ett sådant förfarande åter
finns i viss mån i 7 * instruktionen ( 1973: 847) för yrkesinspektionen. diir 
proceduren för utseende ;1v ledamöter i yrkcsinspck.tionsnämnderna regle
ras. Att domstolsverket slutligt utser ledamöterna i rättshjiilpsniimnderna 
behöver inte päverkas hiirav. 

I sammanhanget kan behöva beakt<is att riksdagen nyligen - med anled
ning av motionen 1976/77: IOOI - bcgiirt en utredning om rätt till propor
tionellt val vid kommunfullmiiktiges och landstings utseende av ledamöter 
i statliga och liknande niimnder och styrelser. 

9. IO Sveriges advokabamrund 

Enligt förslaget skall det fortsättningsvis vara till fyllest med endast en 
advokatrepresentant i riittshjiilpsniimnd. Någon motivering härför lämnar 
utredningen icke. Samfundet har i sitt yttrande iiver DON:s promemoria 
förordat en niimndsammansiittning med två advokater, den ene represen
terande enskild <tdvokatverksamhet och den andre verksamhet på allmän 
advokatl:iyrä. De samlade erfarenheterna från riittshjälpsniimndernas verk
samhet visar klart att de häda advokatledamöterna har stor betydelse när 
det giiller att tillföra n:imnderna erforderlig sakkun~kap, inte minst i prak
tiska fragor. Vidare förhäller det sig utan tvekan sä att en advok<1t från all
män advokathyrå och en privatpraktiserande advokat täcker i viss män oli
ka om raden men att de sammantaget tiicker hela fältet. Bl. a. har framhål
lits att advokaten frän den allmänna sektorn har siirskilda kunskaper när 
det giillcr de mindre hemcdladc klienternas förhållanden. Under hänvis
ning till dessa övcrviiganden motsätter sig samfundet pä det oestiimdastc 
att rättshjiilpsniimndens sammansättning förändras pä föreslaget siitt, vil
ket samfundet betraktar som en klar försvagning av nhmnderna. 
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I frt1ga om antalet riittshjiilpsniimndcr och deras lokalisering tar samfun
det inte stiillning. Diiremot finns det anledning att starkt hctona vikten av 
att under alla förhållanden säkcrstiilla möjligheten för riittshjiilpsnf1mnder
na att åtminstone hehålla nuvarande hehandlinµstakt samt att i flirekom
mande fall skaffa erforderlig kiinnedom om lokala förht11landcn. som kan 
påverka ställningstagandet i siirskilda fall. Samfundet avser dt1 frågor tim 
godkiinnande av nyetablerade praktiserande jurister som hitri.1den enligt 
riittshjiilpslagen. intressepriivningsfrågor som kan sammanhiinga med spe
ciella förhållanden i orten. ersiittningsfrågor som kan sammanhiinga med 
speciella gleshygdsförhållanden m. m. 

9.11 Sveriges domareförbund 

När det µäller fullföljd av talan mot beslut i rättshjiilpsiircnde föreslår ut
redningen för vissa fall (se 51 * i lagförslaget) att talan mot allmiin domstols 
beslut skall föras hos den för riittshjiilpsfrågor särskilt inrättade besv:irs
niimnden. Domareförbundet har inget att erinra mot förslaget i denna del 
under den av utredningen ( 2 I .2J uttalade förutsättningen att hesviirsniimn
den blir fristående i förhållande till domstolsverkct. Emellertid siigs i 52 * 
tredje stycket i lagförslaget att hesviirsniimnden skall stå under domstols
vcrkets tillsyn. Motivuttalandena och lagtexten synes motsiigebcfulla. I 
likhet med vad som gäller för tjänsteförslagsni.imnden hör. om detta iir av
sikten. i lagen hara utsägas att hesviirsniimndens kansligiiromfll fullgiires 
av domstolsverket. 

9. 12 Fiireningen jurister vid Sveriges allmänna advokathyn'tcr 

Rii ttshjiilp.rnii mnd s samman .1ii ttning 

Även om advokat från allmiin resp. enskild byr::i inte representerar olika 
synsätt eller intressen. så tillför de riittshjälpsniimnderna erfarenheter från 
skilda specialiteter och kompletterar varandra på ett sätt som enligt för
eningens uppfattning varit mycket värdefullt för niimnderna. Föreningen 
vill bestämt förorda att de kvarvarande riittshjiilpsniimnderna. liksom be
sviirsnämndcn. alltjiimt skall inrymma representanter för bilda kategorier
na av advokatbyråer. 

Antalet riittshjiilpsniimndcr 

Fiireningens giitehorgssektion har starkt betonat vikten av att riitts
hjälpsniimnderna har så god lokalkännedom som möjligt och har god och 
nära kontakt med anlitade biträden. 

9. 13 Tjänstemännens centralorganisation 

Om det framlagda förslaget genomförs kommer det att fä vissa organisa
toriska konsekvenser. Enligt förslaget skall ri.ittshjiilpsniimnd finnas i 
Stockholm, Malmö och Sundsvall. dvs. en minskning med tre niimnder. 
nämligen Göteborg. Jönköping och Umeå. Utredningens förslag innebär 
vidare en minskning av ärendemi.ingden och föri.indring av iirendestruktu
ren. Detta innebär en ofrånkomlig minskning på personalsidan. Utredning
en har kommit fram till att det behövs 14 handliiggare och 24 bitriidcn mot 
nuvarande 21 handläggare och 59 biträden. Detta innebär en minskning 
med sammanlagt 42 tjänstemiin. varav 35 biträden. 

27 RiksdaK<'n 197/:J/79. I sam/. Nr 90 
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Utredningen utgår ifrån att övertlödig personal utan svårighet skall kun
na bered<ts sysselsiittning inom övriga sektorer av riittsviisendet. Detta 
mäste anses vara väl optimistiskt tänkt. Även om anstiillning kan erhållas 
inom rättsväsendet sä blir det mähiinda pä en helt annan ort. dit vederhii
rande av familje- eller <indra skiil kanske inte kan flytta. Om förslaget gär 
igenom kriivs det därför särskilda insatser som förhindrar. att den övertali
ga personalen blir lidande. 

Experterna Joelsson och Annika Schlstedt har varit skiljaktiga och före
slagit ytterligare en nämnd i Göteborg eller sammanlagt fyra niimnder med 
tillhopa 16 handläggare och 24 tjänster för övrig personal och bl. a. menat. 
att ett sådant förslag skulle minska svärigheterna för personalen. Förslaµet 
ger personalml:issigt endast en ökning med två handläggare. I någon man 
kan kanske olägenheterna för personalen minskas om detta förslag genom
förs men minskningen av antalet hiträden blir ändock 35. varav alla måste 
omplaceras. 

TCO har i övrigt inte något att erinra mot utredningens försl<ig. 

9.14 Centralorganisationen SACO/SR 

Utredningens förslag innebär för de allmänna domstolarnas del (och diir
med jämförliga domstolar) att dessa nu skall pröva och avgöra frågor om 
beviljande av rättshjälp, om ersättning till biträden, om hyte och entledi
gande av biträden m. m. och om slutreglering av rättshjälpsärende. Med de 
förbättringar och förenklingar som utredningen föreslår i olika hänseenden 
i fråga om de administrativa rutinerna torde någon väsentligt ökad arhets
belastning för dometrpersonalen knappast vara att befara. Möjligen kan 
den administration som erfordras vad avser slutrcgleringsfrågorna med
föra behov av viss personalförstiirkning. 

Svårare är att bedöma vilka konsekvenser utredningens förslag kan fä 
för rättshjälpsnämndernas del. Utredningens målsättning iir att föreslagna 
utökningar av förmäner skall betalas genom kostnadsbesparingar. Med 
den uppläggningen är det viktigt att i tid rikta anmärkningar mot hrister i 
underlaget för utredningens beräkningar om möjlig avlastning i nämnder
nas arbeb.börda. 

Utredningen har vid sin hehandling av organisationsfrägorna beträffan
de rättshjälpsnämnderna utgått ifrån i utredningen redovisat statistiskt ma
terial. Denna har omfattat de ärenden som anh~ingiggjordes i januari 1975 
och var slutförda under juli 1976. Undersökningen har täckt 81 procent av i 
januari 1975 inkomna ärenden. Härigenom har omkring en femtedel av ak
tuella ärenden ej medtagits i undersökningen. Undersökningen kan jämfö
ras med en undersökning som domstolsväsendets organisationsnämnd 
1DON) vid sin översyn av rättshjälpssystemet lät utföra på motsvarande 
material frän januari 1974. Den undersökningen omfattade i princip samtli
ga ärenden, såväl pågående som avslutande. De skillnader mellan under
sökningarnas resultat som utredningen redovisar på sid. 62 f. torde bero på 
olikhet i undersökningarnas uppläggning. U nderlagct för utredningens 
överväganden i organisationsfrägor (sid. 292 ff) torde kunna ifrågasättas. 

Utredningen förutsätter att nämnderna genom etlt befrias från äkten
skapsskillnader och vissa andra familjerättsliget ärenden skulle avlastas 
med ca 70 procent av ärenden i ansökningsfas. En kompletterande under
sökning som utförts vid rättshjälpsnämnderna i Sundsvall och Umeå har 
visat att andelen av nu nämnda familjerättsliga ärenden (avseende bifallna 
ansökningar) utgör ca 45 procent i Sundsvall och 50 procent i Umeå att 
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jämföras med utredningens resultat (sid. 302 tahell 2 a) 59 procent respekti
ve 60 procent. En stickprovsmässig undersökning betriiffande rättshjälps
niimnden i Stockholm ger vid handen att utredningens resultat. 75 procent, 
snarare torde ligga omkring 60 procent. Utredningen synes alltså. ha över
skattat den arbetsavlastning för rättshjälpsnämnderna dess förslag skulle 
medföra. Detta giiller särskilt Norrlandsnämnderna på grund av högre 
hortfall i det statistiska materialet och från övriga riket avvikande ärende
struktur. Vidare har andelen ärenden avseende allmän rättshjälp vid 
Sundsvallsnämnden. vars verksamhetsområde utvidgats, ökat från ca 6,6 
procent till 8.5 procent utan att ärendestrukturen i här aktuellt hänseende 
mer tin obetydligt ändrnts. En jämförelse mellan antalet inkomna ärenden 
per 31 oktoher 1976 och 31 oktoher 1977 utvisar en ökning med 6 procent. 
Antalet dittshjälpsärenden år 1977 kan väntas överstiga 76000. 

En genomgång av under oktoher månad 1977 inkomna rättshjiilpsären
den ( allmlin rättshjälp och offentligt biträde) utföres för närvarande på 
nämnderna. Den visar att ca 50-55 procent är äktenskapsskillnad och öv
riga familjemål. Redan med godtagande av utredningens resonemang på 
sid 243 ff. i övrigt torde ca 35 000 ärenden återstå för nämndens prövning 
och ej som utredningen anger ca 23 000. Arbetsbördan kan beräknas bli 
mer än 50 procent större än utredningens beräkning angående organisa
tionsinskdinkningar förutslitter. 

Utöver vad experterna Joelsson och Annika Sehlstedt anfört rörande 
nämndernas organisation (sid. 285 m måste med skärpa framhållas som ett 
krav, att redan innan ett principbeslut fattas, en noggrann undersökning 
göres för att kartlägga i vilken utsträckning arbetsbelastningen vid nämn
derna skulle minska, om utredningens förslag genomfördes. Först därefter 
är det möjligt att hedöma frågan om lämplig dimensionering av nämndorga
nisationerna. Härvid måste även behandlas frågan hur enligt föreliggande 
regler pågående ärenden skall avslutas samt den visserligen temporära ök
ning av arbetsbelastningen som en flyttning av vissa nämnder skulle med
föra. 

SACO/SR utgår emellertid i så fall frän att ytterligare utredning och 
överväganden måste göras under den fortsatta departementsbehandlingen 
innan ett sådant förslag kan framläggas för riksdagen och att under detta 
arbete hlir beaktade de eventuella konsekvenser lagförslaget kan fä för be
rörda tjänstemän vid nämnderna så att eventuella personalinskränkningar 
genomförs under skälig övergängsperiod och att personalen garanteras an
ställningstrygghet, i förekommande fall i form av annan statlig anställning. 

9.15 Utredningen (8 1977: 07) med uppdrag att utreda frågan om lokalise
ring av ny verksamhet till Västerbottens län 

Rättshjälpsutredningen har i sitt betänkande SOU 77: 49 föreslagit att 
rättshjälpsnämnden i Umeå, vars verksamhetsområde är Väster- och 
Norrbotten skall sammansläs med Sundsvallsnämnden samt att kansliet 
skall förläggas till Sundsvall. 

Remissinstansen vill betona att en förläggning av kansliet till Umeå skul
le vara angelägen dels av geografiska skäl dels eftersom kansliet skulle 
kunna utgöra en första ersättning för den sysselsättning som en flyttning av 
statens bakteriologiska laboratorium till Umeå skulle ha medfört. 
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10 Lagregleringen 

10.1 Bostadsdomstolen 

4 § Med domstolens tidigare redovisade uppfattning bör även allmiin för
valtningsdomstol, arrende- och hyresnämnd och övcrexckutor jämställas 
med allmiin domstol. 

Bostadsdomstolen anser att paragrafen bör ges en med 2 § tredje stycket 
analog avfattning: "Vad i lagen sägs om allmän domstol äger motsvarande 
tillämpning på arbetsdomstolen etc.··. 

16 § Bostadsdomstolcn vill här endast anmiirka att familjeriittsliga under
hållsmäl över huvud inte torde kunna bli prövade enligt småmålslagen (se 
prop. 1973: 87 s. 173). Hänvisningen i sista stycket till 17 §första stycket 7. 
kan diirför utgå. 

29 § Det kan ifrågasättas om den nuvarande i 20 § första stycket R H L in
tagna rctroaktivitetsbestiimmelscn behöver behållas om utredningens för
slag - vilket bostadsdomstolcn avstyrker - till "sextimmarsriillshjälp" i 
18 § skulle genomföras. 

33 § Av utredningens motiv framgär att meningen iir att riitten till ersätt
ning skall vara prckluderad niir dom~tolcn eller myndigheten avgjort mälct 
eller ärendet (jfr. 18 kap. 14 * RB). Enligt bostadstomstolens uppfattning 
bör detta komma till uttryck i lagen och inte bara i tillämpningsförordning
en. 

10.2 Göta hovrätt 

Beträffande den av utredningen föreslagna lagtexten avseende nu ifråga
varande avsnitt ( 18 *-21 §) vill hovrätten framhålla följande: 

Enligt 16 § I st. får advokat bevilja allmän riittshjälp bland annat om den 
rättsliga angelägenheten avser omyndighetsförklaring eller dess hävande. 
Enligt 21 § 3 st. gäller emellertid därvid det undantaget att offentligt biträ
de enligt rättshjälpslagen ej skall förordnas niir biträde kan förordnas enligt 
10 kap. 13 §föräldrabalken. I sistnämnda lagrum stadgas att rätten. om an
sökan gjorts om omyndighetsförklaring eller dess h~ivande. skall förordna 
biträde om det ej är uppenbart att biträde ej erfordras. Något behov av att 
advokat skall kunna bevilja allmän rättshjälp i nu ifrågavarande fall förelig
ger därför enligt hovrättens mening ej. Det behov av rättshjälp som even
tuellt kan föreligga innan ansökan ingives till rätten torde kunna tillgodoses 
inom ramen för det föreslagna rådgivningsinstitutet. Hovrätten förordar 
därför att rätten att bevilja allmän rättshjälp i angelägenhet angående 
omyndighetsförklaring eller dess hävande utmönstras ur 16 §. 

I 16 § 2 st. föreskrivs undantag från advokats beslutanderätt i familje
rättsmål för de fall att den rättsliga angelägenheten kan antagas bli prövad 
enligt lagen om tvistemål om mindre värden ( 17 § 7 p. i rättshjälpsutred
ningens lagförslag). Enär sådan handläggning aldrig kan förekomma med 
hänsyn till bestämmelserna i 15 kap. 29 § giftermålsbalken och 20 kap. I § 
föräldrabalken om rättens sammansättning i sådana mål. bör detta undan
tag utgå ur 16 §. 

Advokat tillerkänns i 16 § I st. rätt att bevilja allmän rättshjälp om den 
rättsliga angelägenheten avser vårdnad och umgängesrätt. Från denna rätt 
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undantages emellertid i 2 st. samma paragraf fall då den rättssökande iir el
ler kan antagas bli part. sökande eller klagande vid förvaltningsdomstol el
ler fiirvaltningsmyndighet. Slutligen görs i 16 § 2 st. undantag från undan
taget hetriiffonde iirenden enligt 2 I kap. förilldrab;ilken. Hovriitten anser 
att lagförslaget i denna del lir onödigt komplicerat och svårtillglingligt och 
vill diirför föreslå att 16 § och 17 § omarbetas på följande siitt. I 16 § I st. 
tilläggas ··ärenden enligt 2 I kap. föräldrahalken". En uppdelning görs så
ledes mellan iirenden om vårdnad och umgängesriitt samt ärenden enligt 21 
kap. föräldrabalken. Denna uppdelning förekommer för övrigt redan i dag i 
handläggningen vid rättshjälpsnämnderna. Vidare borttages undantaget 
fiir ärende enligt 21 kap. föräldrabalken i 16 § 2 st. Detta undantag fogas i 
stiillet till 17 § 4 p. 

Den föreslagna 19 § bör enligt hovrättens mening förtydligas genom till
fögg att hänskjutandet skall ske "utan dröjsmål". 

Beträffande den föreslagna 20 § delar hovrätten inte utredningens upp
fattning (sid. 260), att kravet på att "särskilda skäl" skall föreligga för att 
unnan fämplig person iin advokat skall kunna utses till offentligt biträde en
dast utgör en kodifiering av gällande riitt. Hovrätten anser i stället att den 
föreslagna lydelsen kan komma att pä ett icke önskvärt sätt försvåra för 
andra än advokater och biträdande jurister på udvokathyråer att bli förord
nade som offentligt biträde. Hovrätten föreslår därför att kravet på "sär
skilda skiil" borttages ur paragrafen. 

Slutligen vill hovrätten i detta sammanhang framhålla att det i anslutning 
till utredningens förslag beträffande de förmåner som upptages i 13 § 5 p. 
saknas en motsvarighet till bestämmelsen i 20 § 3 st. i den nuvarande rätts
hjälpslagen. En sådan regel torde ej kunna undvaras. 

Slutligen vill hovrätten i detta avsnitt påpeka följande beträffande 35 ~ i 
lagförslaget. Utredningen anför i specialmotiveringen till stadgandet (sid. 
265) att i de fall jämkning av rättshjälpsavgiften föranleds av att väsentlig 
felbedömning gjorts niir avgiften först bestämdes. hinder inte bör föreligga 
att jlimka avgiften under vad som redan har betalts i avgift. Hovrätten an
ser emellertid att 35 § 2 st. i sin föreslagna lydelse ej ger utrymme för den 
avsedda jämkningen och att stycket därför hör ändras. 

10.3 Hovrätten för Nedre Norrland 

Fiirslaget till ny riittshjiilps/ag 

Såsom niimnts förordar hovrätten i anslutning till utredningsordföran
dens reservation en annan fördelning av beslutsfunktionerna än utred
ningsmajoriteten föreslagit. Även i övrigt innefattar hovrättens yttrande i 
olika hänseenden förslag vilkas genomförande föranleder ändringar i det 
av utredningen framlagda förslaget till ny rättshjälpslag. Härutöver vill 
tjovrätten fästa uppmärksamheten på förhållanden som kan föranleda änd
ringar. till en del av enbart redaktionell natur. 

1 § 

Den i första stycket angivna förutsättningen för rättshjälp enligt lagen, 
att behov av bistånd skall föreligga, torde kunna utgå. Vid varje form av 
rättshjälp anges nämligen det behov av bistånd som skall vara för handen. 

5 § 

Andra stycket är utformat på sådant sätt att det förutsättes att om skrift-
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lig handling behöver upprättas eller annan å.tgärd vidtagas rådgivningen 
varar längre tid än en halvtimme. Så behöver naturligtvis inte alltid vara 
fallet. Det torde inte vara nödvändigt att i lagtexten särskilt nämna upprät
tande av handling och vidtagande av annan åtgärd. 

7 § 

I tredje stycket bör efter ordet "efterges" tillfogas "genom beslut av 
den advokat som lämnar rådgivningen" och fortsättningen anpassas till ut
formningen efter tillägget. 

12 § 

Paragrafen bör placeras före JO och 11 §§. 

16-18 §§ 

17 § bör placeras före 16 § så att inte förstnämnda paragraf. som anger 
fall då rättshjälpsnämnden exklusivt prövar frågan om beviljande av all
män rättshjälp, inramas av paragrafer som upptar fall då advokat får bevil
ja rättshjälpen. 

25 § 

Uttrycket "som har nära samband med" är så vagt att tillämpningssvå
righeter lätt uppkommer. Hovrätten ställer sig tveksam till utredningens 
exempel på angelägenheter med nära samband - fordringsanspråk mot B, 
angelägenhet nr I. och senare aktualiserat anspråk på C på grund av bor
gen avseende B:s skuld, angelägenhet nr 2. Om mot skilda personer rikta
de, på olika omständigheter grundade krav skall anses ha i paragrafen 
nämnt samband. lämnas fältet tämligen fritt. Man kan då tänka sig en riicka 
av angelägenheter som var för sig och efter varandra föranleder beviljande 
av allmän rättshjälp med uttagande av endast en rättshjälpsavgift - t. ex. 
fastställelsetalan mot A, fullgörelsetalan mot B och verkställighetsåtgärder 
vid olika tillfällen mot B. Hovrätten är närmast böjd för att avstyrka för
slaget i denna del. 

27 § 

I paragrafen stadgas bland annat att domstolen eller myndigheten får be
sluta i fråga om byte av biträde m. m. om den rättsliga angelägenheten 
handlägges vid allmän domstol eller vissa angivna myndigheter. Enligt 
hovrättens mening bör här gälla att domstolen eller myndigheten är exklu
sivt behörig. när den rättsliga angelägenheten handlägges där. Orden 
"får ... besluta" bör därför utbytas mot "beslutar". 

28 § 

Det bör klargöras att begreppet "utredning" icke omfattar utlåtande i 
rättsligt Minseende utan är begränsat till utlåtande i sak. 

37 § 

I tredje stycket bör icke användas ordet "rättssökande" med syfte på 
rättshjälpssökande make, enär båda makarna är rättssökande i huvudsa
ken. 
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10.4 Kammarrätten i Göteborg 

Ö1'fl):a förmånC!r 

423 

I 9 § 4 rättshjälpslagen stadgas nu all bl. a. den rättssökandes kostnader 
för inställelse vid domstol eller annan myndighet anses vara en kostnad för 
rättshjälp. I utredningens förslag till rättshjälpslag finns motsvarande stad
gande i 13 § 4. Bestämmelsen har emellertid begränsats till att omfatta in
ställelsekostnad vid "allmän domstol eller annan myndighet". Ändringen 
har inte motiverats. Den föreslagna bestämmelsen är oklar. eftersom ut
trycket "myndighet" omfattar även domstol. Det kan därför med visst fog 
göras gällande att "annan myndighet" avser även förvaltningsdomstol. 
Det får emellertid anses mera sannolikt att utredningen avsett att utesluta 
inställelsekostnad vid förvaltningsdomstol. Detta borde ha uttryckts ge
nom orden "allmän domstol eller annan myndighet än förvaltningsdom
stol'·. Kammarrätten anser emellertid att inställelsekostnad vid förvalt
ningsdomstol även fortsättnigsvis bör ingå bland fönnånerna vid allmän 
rättshjälp. Trots att denna kostnad i allmänhet kan ersättas enligt förvalt
ningsprocesslagen, finns det ett visst utrymme för ersättning enligt rätts
hjälpslagen. Kammarrätten avstyrker därför ändringen i denna del. 

Öl'rigt 

I 18 § första stycket föreslås en bestämmelse som innebär att frågan om 
fortsatt rättshjälp skall hänskjutas till domstol, om den rättsliga angelägen
heten ''blir föremål för handläggning" vid allmän domstol. Det är oklart 
vilken tidpunkt som åsyftas med uttrycket "blir föremål för handlägg
ning". Om tidpunkten för talans väckande avses. bör detta anges i lagtex
ten eller klargöras genom ett motivuttalande. Ordet "blir" bör i vart fall 
bytas ut mot "blivit". Samma kritik gäller den bestämmelse som föreslås i 
21 § första stycket. 

I 21 § andra stycket sista meningen bör" 17 § första stycket 7. och" utgå 
ur meningen för att bestämmelsens innebörd skall bli tydligare. 

10.5 Rättshjälpsnämnden i Stockholm 

Rättshjälpsförordningen 

Beträffande utredningens förslag till Rättshjälpsförordning vill rätts
hjälpsnämnden framhålla att det ter sig svårt att nu avge något mer ingåen
de yttrande, enär det föreslagna regelsystemet är beroende av rättshjälps
lagens slutliga utformning. Redan nu bör dock uppmärksammas följande 
förhållanden. 

2 § 

Nuvarande bestämmelse i 18 § tredje stycket rättshjälpslagen, att ansö
kan får upptagas av annan rättshjälpsnämnd, om nämnden finner särskilda 
skäl föreligga, bör inte borttagas. Undantagsregeln har under årens lopp 
fått en praktisk betydelse, enär det i vissa situationer kan upplevas som 
mycket besvärande och byråkratiskt att hänvisa en sökande till den rätts
hjälpsnämnd inom vars verksamhetsområde han eller hon är bosatt. 

5 § 
Det bör klart framgå att man inte är betagen sin rätt att få ersättning om 

man försitter tidsfristen. Domstolsverket genom dess besvärsnämnd för 
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rlittshjlilpen hart. ex. i beslut 1977-03-28 nr 321 förklarat att bestämmelser
na i nuvarande 5 och 6 §§ rättshjälpskungörclsen är ordningsregler. Mot 
bakgrunden hlirav är det av vikt att det klart utsäges vilka bestlimmelser 
som i kommande rlittshj;iJpsförordning är regler som kan medföra en rätls
förlust och vilka som endast är någon form av ordningsregler. 

Beslut om nedsättning eller eftergift meddelas av advokat (7 § förslaget 
till ny rlittshjälpslag). Rättshjälpsnämnden torde i regel inte kunna kontrol
lera att nedsättning eller eftergift skett på rätt sätt. Nämnden vill dock ifrå
gasätta om det inte vore lämpligt att advokat i samband med framställning 
om ersättning av allmänna medel bifogade kopia av utfärdat rådgivnings
bevis. om inte annat så för att nämnden skall ha ett något bättre underlag 
än hittills för sina utanordningsheslut som avser statsverkets medel. 

7 § 

AnsökningsformuHiren bereder fortfarande de rättssökande och en del 
biträden stora besvär vid ifyllandet. De blanketter m. m. som i övrigt an
vänds av rättshjälpsnämnden är inte utformade på ett enhetligt sätt. En or
dentlig översyn av hela blanketttloran är därför erforderlig. 

1 l § 

Enligt rättshjälpsnämndens mening bör det av kostnadsräkningen fram
gå när ärendet började och när det avslutades. I stor omfattning måste 
komplettering för närvarande ske i dessa avseenden för att kunna avgöra 
om ersättning kan utgå enligt rättshjälpslagen och om ärendet kan slutreg
leras och arkiveras. 

16 § 

Utredningsförslaget medför i praktiken att yttrande måste inhämtas i 
varje särskilt fall. Rättshjälpsnämnden instämmer helt i den kritik som ut
redningens ordförande framfört i förevarande hänseende (s. 283 i betän
kandet). Det kan förtjäna framhållas att nuvarande regler om inhämtande 
av yttrande kan medföra att nämnden får vänta månader på ett svar från 
SIV. 

18 § 

Det bör föreskrivas att myndigheten skyndsamt/omgående skall med 
eget yttrande översända räkningen till rättshjälpsnämnden. Nuvarande 
regler har medfört att biträde i vissa fall har fått vänta nästan ett helt år för 
att få betalt för utfört arbete hos SIV. 

21 § 

Om förskott till biträde skall utbetalas kontant mäste rutinerna för utbe
talning ändras. Rättshjälpsnämnden måste ur arbetssynpunkt fä använda 
redovisningscentralen vid domstolsverket när förskottsutbetalning skall 
göras. 

Det bör slutligen uppmärksammas att det enligt nämndens mening inte 
framgår klart hur rättshjälpsärendena enligt utredningsförslaget skall av
slutas i den så kallade slutregleringsfasen. Eftersom nämnden är arkiv
myndighet mäste klara regler finnas när ett ärende är slut och således kan 
slutgiltigt arkiveras. 
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10.6 Rätto;hjälpsnärnnden i Giiteborg 

Redaktionella påpekwzden 

I gällande rättshjiilpslag ( 18 §J ges föreskrifter om till vilken rättshjälps
nämnd ansökan om rättshj~ilp skall inges. Motsvarande besti:immelse har i 
förslaget utan motivering tlyttats till den föreslagna rättshjälpsförordning
en. Nämnden kan inte finna det vara en lämplig anordning att den rättssö
kande inte skall kunna omedelbart i själva rättshjälpslagen fä besked om 
vart han skall vända sig i ett rättshjälpsärende. Det synes också kunna för
anleda svårigheter ;1tt i förslaget motsvarighet saknas till den nuvarande 
bestämmelsen att den rättssökande i vissa fall kan viinda sig till annan 
nämnd än den "ordinarie". 

Ordet "avgift" i I § 3 st. i förslaget till rättshjälpslag bör ersättas med 
rättshjälpsavgift (jfr 22 § i förslagetl. 

I 2 § I st. synes orden "eller biträdande jurist på advokatbyrå" kunn:i 
utgå. jfr 3 st. 

Lokutionen "om boet behöver sådant bistånd" i 10 § I st. bör utgå. då 
den angivna förutsättningen framgår redan av I §. 

Ordet ··prövat" i 12 § bör ersättas av det nuvarande "behandlad", då 
fråga ej alltid är om prövning i teknisk mening genom domstol eller annan 
myndighet. 

I 13 § I st. bör efter staten inskjutas orden " - med den begränsning som 
följer av bestämmelserna nedan om rättshjälpsavgift - ". Jfr nu 9 § I st. 
2 p. 

I 13 § 2 st. p. I synes orden "som varit behövligt etc .... " kunna utgå 
med hänsyn till lydelsen av 20 § I st. 

I fråga om 13 § 2 st. p. 3 synes den nuvarande lydelsen i motsvarande 
stadgande i 9 § vara att föredraga. 

I 15 § I st. bör ordet "rättssökande" utbytas mot "den som åtnjuter all
män rättshjälp" el. dyl. 

Efter "allmän rättshjälp" i 16 § I st. bör som ett förtydligande inskjutas 
"om annat inte följer av 17 §". 

Ordet "rättshjälpsavgiften" i 35 § I st. bör utbytas mot "slutlig rätts
hjälpsavgift"; jfr nu "slutligt kostnadsbidrag". 

46 § Förordnande av biträde enligt 45 § skall föregås av viss behovs
prövning. Tanken torde emellertid vara att en begäran om biträdesförord
nande får avslås endast i det fall då biträde uppenbarligen inte behövs. Lo
kutionen "om det ej är obehövligt" förefaller i sammanhanget mindre lyc
kad då den ej uttrycker annat än en ren självklarhet. Nämnden föredrar en 
formulering motsvarande den som finns i 10 kap. 13 §föräldrabalken: "om 
det ej är uppenbart att biträde ej erfordras". 

Rättshjälpsförordningen 

11 § Paragrafen specificerar vad en kostnadsräkning skall innehålla. De 
angivna uppgifterna är emellertid för knapphändiga. I räkningen bör upp
tas alla uppgifter som kan vara av betydelse för ersättningens bestämman
de. 

16 § Vad som sagts vid 46 §förslaget till rättshjälpslag angående uttryc
ket "om det ej är obehövligt" gäller även denna paragraf. 
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10. 7 Rätt~hjälpsnämnden i Sundsvall 

Upphörande a1· allmän rättshjälp 

Beträffande bestämmelsen i 39 § förslaget till rättshjälpslag om upphö
rande av allmän rättshjälp borde det kanske övervägas om i §:ns andra 
stycke infördes en möjlighet för den som har rättshjälp att i fall av uppen
bar obillighet slippa att biira kostnaderna för rättshjälpen, när denna för
ordnas upphöra enligt I st. p. 2. 

Författningsfärslagen 

Rent allmänt kan om utformningen av författningsförslagen sägas, att 
bristande språklig stringens och tydlighet gör många bestämmelser otydli
ga och svårtolkade. Det är därför önskvärt att lagtextförslaget blir föremål 
för ytterligare bearbetning. 

Riittshjälpslagen 

16 § 2 st. Hänvisningen till 17 § I st. 7 p. bör utgå. Nämnden ifrågasätter 
riktigheten av vad som sägs i betänkandets. 258 m om prövning av under
hållsmål enligt bestämmelserna om rättegången i tvistemål om mindre vär
den. Beträffande ärenden om omyndighetsförklaring eller dess hävande 
hänvisas till vad ovan anförts. 

20 § För närvarande gäller enligt 21 § rättshjälpslagen att till biträde 
skall förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller "annan 
som är lämplig för uppdraget". Det föreslås nu att det skall föreligga "sär
skilda skäl" för att man till biträde skall förordna annan än advokat. Detta 
innebär en väsentlig skärpning i förhållande till gällande rätt. Nämnden 
kan inte finna ändringen motiverad och avstyrker därför förslaget i denna 
del. 

11 Övriga frågor 

11.1 Göta hovrätt 

Utredningens förslag kommer att medföra - förutom ökade kostnader 
- avsevärt merarbete för de allmänna domstolarna. Detta arbete kommer i 
huvudsak att utgöras av rutingöromål såsom insamlande av uppgifter, ifyl
l ande av blanketter och dylikt. Arbetet kommer emellertid även att i stor 
utsträckning behöva utföras av lagfaren personal. Detta kommer i sin tur 
att medföra att ökade resurser måste anslås eller att mindre tid kan ägnas 
åt den dömande verksamheten. Hovrätten anser att detta är en felaktig ut
veckling och att den dömande personalen i stället i så hög grad som möjligt 
bör disponeras för den materiella prövningen i mål och ärenden. 

Det framlagda förslaget till rättshjälpsförordning måste enligt hovrättens 
mening kompletteras på åtskilliga punkter. Förutom de påpekanden som i 
detta avseende redan gjorts i yttrandet vill hovrätten framhålla exempelvis 
avsaknaden av regler för hur ledamöter i rättshjälpsnämnden skall nomine
ras samt avsaknaden av motsvarighet till de nuvarande bestämmelserna i 
34 och 35 §§ rättshjälpskungörelsen. Mot bakgrund härav och då såsom ut
redningen framhåller (sid. 273) förordningen endast torde vara att anse 
som en skiss finner hovrätten ej anledning att närmare granska de däri fö-
reslagna bestämmelserna. · 
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11.2 Göteborgs tingsrätt 

Det är ej ovanligt att vid ansökan om allmän rättshjälp tvisteföremålets 
värde anges till ett "cirkabelopp". något överstigande det belopp som gäl
ler för småmålslagen. I åtskilliga av dessa fall upptar den stämningsansö
kan som sedan ges in till rätten ett belopp under "småmålsgränsen" och 
målet handläggs då enligt nämnda lag. Tingsrätten finner att behov förelig
ger av en bestämmelse enligt vilken det ankommer på tingsrätten att i såda
na fall ompröva frågan om rättshjälp. 

11.3 Rättshjälpsnämnden i Göteborg 

Praxis 

En given utgångspunkt för översynen av rättshjälpssystemet bör enligt 
direktiven vara att det rättsskydd som avsågs med rättshjälpsreformen 
skall vidmakthållas. Målet bör likaledes enligt direktiven vara att samhäl
lets rättshjälp i större utsträckning än nu anpassas efter den rättssökande 
allmänhetens behov. Utredningen har som nämnden framhållit givit åtskil
liga förslag till lösning av olika problem. Domstolsverkets besvärsnämnd 
har emellertid i flera fall gjort principiella uttalanden i beslut. varigenom 
den rättssökande allmänheten betagits möjlighet att erhålla rättshjälp i 
ärenden där sådan hjälp tidigare meddelats. Nämnden finner det därför på
kallat att en noggrann genomgång av besvärsnämndens praxis företages 
för att klarlägga om den restriktiva praxis som kan ha skapats står i över
ensstämmelse med de direktiv som givits för översynen av rättshjälpssy
stemet. 

11.4 Socialstyrelsen 

Vid administrativa frihetsberövanden utgår rättshjälp endast i form av 
offentligt biträde. Detta gäller dock endast i de fall som är uppräknade i 
45 § FRHL. Detta innebär att rättshjälp inte kan utgå i någon form för vis
sa fall av administrativa frihetsberövanden. Som exempel härpå kan näm
nas ärenden hos socialstyrelsen angående ansökan från barnavårdsnämnd 
om intagning på ungdomsvårdsskola. 

I yttrande 1972-05-31 till justitiedepartementet i anledning av betänkan
det "Offentligt biträde och kostnadsersättning i förvaltningsärenden" 
m. m .. anförde socialstyrelsen bl. a. följande. 

"Socialstyrelsen delar således utredningens uppfattning att offentligt 
biträde endast bör kunna förordnas i ä1c:nde hos utskrivningsnämnd och 
psykiatriska nämnden. Utredningen har emellertid inte funnit behov 
föreligga av offentligt biträde i andra ärenden än som rör inskrivning och 
slutlig utskrivning. Frågan huruvida offentligt biträde bör kunna förord
nas även i andra ärenden som är föremål för utskrivningsnämnds eller 
psykiatriska nämndens prövning har utredningen berört endast helt yt
ligt. Med hänsyn till rättssäkerhetsintressena torde det kunna vara vär
defullt att även i andra ärenden - särskilt vad gäller försöksutskrivning
ar och återintagningar från försöksutskrivningar - ha möjlighet att för
ordna offentligt biträde. Frågan i vilka ärenden sådan möjlighet bör fin
nas skulle mycket väl kunna överlämnas till vederbörande nämnd att av
göra. Det finns ingen anledning antaga annat än att offentligt biträde en
dast skulle förordnas i de fall där ett uttalat behov av sådant biträde före-
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ligger. Socialstyrelsen fär därför föreslå att frägan blir föremål för ytter
ligare överväganden. 

Vad ovan sagts rörande lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
samt om utskrivningsnämnd och psykiatriska nämnden gäller även om
sor1:.1·/a1u'n och de beslut som med stöd av denna lag fattas av besluts
nämnd och psykiatriska nämnden. Alla de ärenden där beslut skall fattas 
av heslutsnämnd eller som kan överklagas till psykiatriska nämnden är 
sådana att de mer eller mindre ingriper i den enskilc~s rörelsefrihet. Ve
derbörande nämnd torde kunna avgöra om ärendet ar av sådan betydel
se för den enskilde att han bör erhålla offentligt biträde. 

I lagen om nykterhetsvård föreslås införandet av en regel som gör det 
möjligt för länsrätt att i ärenden rörande tvängsintagningar enligt 18 och 
55 §§ förordna offentligt biträde om det behövs för att tillvarata alkohol
missbrukarens rätt. Även andra beslut som kan fattas med stöd av nyk
terhetsvårdslagen är emellertid av sådan karaktär att de innebär en vä
sentlig inskränkning i den enskildes rörelsefrihet t. ex. meddelande av 
lydnadsföreskrift, förverkande av anstånd med verkställighet och åtgärd 
som avses i 14 § 2 mom. Socialstyrelsen ifrågasätter om inte i sådana 
ärenden möjlighet borde finnas att förordna om offentligt biträde, i varje 
fall då besvär föres hos länsrätten. Som utredningen konstaterat förelig
ger vissa nackdelar ur vård- och behandlingssynpunkt med att öppna 
möjlighet för förordnande av offentligt biträde i ärende hos nykterhets
nämnd. I länsrätten däremot. vars prövning är <1v utpräglat judiciell ka
raktär, föreligger inte några principiella invändningar mot förordnande 
av offentligt biträde. Även sådana ärenden som avgöres i socialstyrel
sen. underställningar av kvarhållningsbeslut och vissa besvär över an
sta\tsstyre\ses eller föreståndares beslut, kan leda till inskränkningar i 
den personliga rörelsefriheten. De av utredningen angivna skälen för 
möjlighet att i sådana fall förordna om offentligt biträde är enligt styrel
sens uppfattning starkare än de skäl utredningen anfört mot en sådan re
gel. 

Klart är att behandlingsarbetet på anstalterna inte skall behöva tyngas 
av ett omständligt fö1farande med offentligt biträde för den intagne. I de 
fä fall vederbörande anför besvär kan styrelsen däremot inte finna det 
sakligt motiverat att helt utesluta möjligheten till förordnande av offent
ligt biträde. Detsamma gäller underställningsärendena. Självklart skulle 
styrelsen utnyttja möjligheten härtill endast i de enstaka undantagsfall 
dä biträde är av behovet påkallat. 

Även i barn(ll•årdslagen förekommer hos läns rätten, vid sidan av 
ärenden rörande omhändertagande för samhällsvärd. samhällsvärds 
upphörande och utskrivning från ungdomsvårdsskola. ärenden som kan 
medföra en väsentlig inskränkning i den enskildes rörelsefrihet, t. ex. 
meddelande av föreskrift, förbud för föräldrar att besöka omhändertaget 
barn, äteruppt<igande av samhällsvård efter villkorligt upphörande och 
ärenden angående fosterbarn. Det synes inte uteslutet att i sådana fall 
offentligt biträde bör kunna bidraga till att stärka den enskildes rättssä
kerhet i ärendets behandling hos länsrättcn. Även i ärende hos kammar
rätt som avser besvär över socialstyrelsens beslut om intagning i ung
domsvårdsskola borde offentligt biträde kunna förordnas. Sådana beslut 
innebär onekligen ett väsentligt ingripande i den per!'>onliga rörelsefrihe
ten. Man kan till och med ifrågasätta om inte socialstyrelsen skulle kun
na utse offentligt biträde i sådana ärenden." 



Prop. 1978/79: 90 
: :: • ' -~! 

429 

I yttrande 1975-04-23 till justilicomhudsmannen över remiss den J I janu
ari 1975 angående behovet av utvidgad rätt att erhålla offentligt biträde i 
ärenden rörande ansökan om intagning på ungdomsvårdsskola m. m.; an
förde socialstyrelsen bl. a. följande. 

"Den mest ingripande formen av samhällsvård enligt BvL är vård i 
ungdomsvårdsskola. Sådan vård kommer i allmänhet inte till stånd förr
än alla andra åtgärder inom samhällsvårdens ram prövats och befunnits 
mindre lämpliga. Det synes naturligt att - då ett offentligt biträde kan 
förordnas enligt 41 § p. 4 dittshjälpslagen i ett ärende hos barnavårds
nämnden som sedan ligger till grund för socialstyrelsens beslut om intag
ning på ungdomsvårdsskola, liksom i ärende angående besvär över sty
relsens beslut härom - den omhändertagne även skall ha rätt till offent
ligt biträde i detta 'mellanskede'. 

Har längre tid förflutit mellan det grundliiggande beslutet om sam
hällsvård och barnavårdsnämndens ansökan om intagning pti. ungdoms
vårdsskola samt väsentligt ändrade förhållanden inträtt torde behovet av 
biträde vara ännu mera påkallat. I synnerhet gäller detta i sådana fall där 
motstridiga sakuppgifter lämnats eller betydelsefulla förhållanden i öv
rigt är oklara. 

Det torde även vara av betydelse att ett offentligt bitriide i ifrågava
rande ärenden förordnas på ett sa tidigt stadium som möjligt eller i detta 
fall redan på utredningsstadiet hos barnavårdsnämnden. Härigenom 
skapas också förutsättningar för en mer tillförlitlig utredning och en 
nyanserad bedömning av olika sakförhållanden. 

Vidare torde den omhändertagne med hänsyn till sin ungdom. de för
hållanden som föregått ansökan om intagning samt omständigheterna i 
övrigt ha små möjligheter att själv medverka till komplettering av utred
ningen eller bedöma förutsättningarna för och konsekvenserna av ett be
slut om intagning på ungdomsvårdsskola. 

Vård på ungdomsvårdsskola har i allt högre grad kommit att ersätta 
påföljd enligt brottsbalken för den ungdomsgrupp varom nu är fråga. So
cialstyrelsen finner i likhet med vad Ni anfört i remisspromemorian att 
den omständigheten att åklagaren med stöd av lagen med särskilda be
stämmelser om unga lagöverträdare beslutar att ej tala å brott leder med 
nu gällande ordning till en begränsning av den rätt till biträde genom 
samhällets försorg som eljest hade tillkommit den unge som misstänkt. 

För att därför skapa ökade garantier för ett fullständigt beslutsunder
lag samt ge enskild, som på grund av sin ålder. fysiska och psykiska till
stånd eller övriga omständigheter inte kan tillvarata sin rätt, bistånd, an
ser socialstyrelsen att möjlighet bör ges att förordna om offentligt biträ
de redan hos den barnavårdsnämnd/sociala central- eller distriktsnämnd 
som har att sörja för den till grund för ansökningen om intagning erfor
derliga utredningen i ärendet." 
Socialstyrelsen vidhåller att det finns skäl att utvidga förutsättningarna i 

41 § RHL att erhålla offentligt biträde. Det synsätt som redovisats här 
återkommer även i socialutredningens betänkande Socialtjänst och social
försäkringstillägg (SOU 1977: 40). Styrelsen kommer i sitt remissyttrande 
över detta betänkande att ta upp denna fråga. Då rättshjälpsutredningen 
själv framhållit att socialutredningens betänkande kan föranleda ytterliga
re översyn av rättshjälpssystemet skulle frågan om förändringar i 41 § 
RHL kunna anstå tills dess. 

Rättshjälp utgår till misstänkt i brottmål i form <1v kostnadsfri offentlig 
försvarare. Om den tilltalade fälls till ansv<1r kan han dock förpliktas betala 
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ett helopp högst motsvarnnde kostnadsbidrag enligt reglerna för allmän 
rättshjiilp. Den misstänkte kan vidare få ersättning för kostnad för bevis
ning. för resa och uppehälle och för domstolsavgifter, men endast då han 
har mycket små inkomster, enligt huvudregeln mindre årsinkomst än tre 
basbelopp enligt ATP-systemet. Socialstyrelsen anser det inte rimligt att 
personer som sedermera förklaras ha varit icke ansvariga för sina hand
lingar på grund av psykisk sjukdom nödgas bestrida kostnader för offent
ligt biträde, för bevisning, resa, uppehälle och domstolsavgifter med anled
ning <JV misstanke om brott. 

I J.5 Länsstyrelsen i M11lmöhus län, skatteavdelningen 

Upprättande m· fastiRhetsdeklaration 

Enligt förslaget kan man inte erhålla rådRil'ning eller förlängd råd[?il'
ning när det gäller upprättande av självdeklaration och fastighetsdeklara
tion. Riittshjiilp kan inte heller erhållas för upprättande av självdeklara
tion. Däremot kan rättshjälp erhållas för upprättande av fastighetsdeklara
tion om målet eller ärendet avsevärt avviker från vad som kan anses nor
malt för ärendetypen eller om eljest särskilda skäl föreligger. 

En av grundtankarna bakom rättshjälpsreformen var att rättshjälp i prin
cip skulle utgå i alla slags rättsliga angelägenheter där behov av rättshjälp 
föreligger. De rättssökandes behov av hjälp torde i och för sig vara större 
när det gäller upprätt<1nde av en komplicerad självdeklaration än när det 
gäller upprättande av en komplicerad fastighetsdeklaration. Av praktiskt 
administrativ<1 och ekonomiska skäl har en viss begränsning av de rättsliga 
angelägenheter i vilka rättshjälp kan erhällas varit nödvändig. Av denna 
anledning har enligt förslaget upprättande av självdeklaration uteslutits 
från tillämpningsområdet för allmän rättshjälp. Mim kan ifrägasätta om in
te även upprättande av fastighetsdeklaration av samma skäl borde ha ute
slutih. 

11.6 Sveriges advokatsamfund 

I sitt yttrande över DON :s promemoria väckte samfundet frågan om inte 
riinta borde utgå pä den av domstol eller myndighet beslutade biträdeser
siittningen. Denna fråga har inte behandlats av utredningen. Samfundet 
vidhäller emellertid sin uppfattning i detta hänseende och föreslär att en 
hestiimmclse om räntegottgörelse intas förslagsvis i 29 § författningsförsla
get. 

Samfundet vill gärna framföra sin anslutning till förslaget att benämna 
samtliga biträden enligt rättshjälpslagen offentli[?t biträde. 

Enligt samfundets mening bör öw'rgånt:shestämmelser utfärdas i vissa 
hänseenden, exempelvis i anslutning till förfarandet enligt 35 § författ
ningsförslaget. För att möjliggöra en smidig övergång förordar samfundet 
också att de rättshjälpsnämnder som kommer att indras avvecklas succes
sivt under slutförande av där anhängiggjorda ärenden. 

Il. 7 Sveriges domareförbund 

Oberoende av om offentligt biträdes rätt till ersättning avgöres av rätts
hjiilpsnämnd eller av förvaltningsdomstol bör en brist i systemet uppmärk
sammas. För närvarande äger förvaltningsdomstol efter muntlig förhand-
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ling tillerkänna part eller vittne ersättning att utgå av allmänna medel enligt 
förvaltningsprocesslagen. Gäller det ersättning till biträde har domstolen 
enligt rättshjälpslagen att med eget yttrande vidarebefordra räkningen på 
sådan kostnad till rättshjälpsnämnden. Vare sig det rör sig om ersättning 
enligt den ena eller den andra lagen kan emellertid krav därom framställas 
även om sakens handläggning i övrigt är slutförd, eftersom både förvalt
ningsprocesslagen och rättshjälpslagen saknar motsvarighet till stadgandet 
i 18 kap. 14 § rättegångsbalken om skyldighet för part, som vill ha ersätt
ning, att framställa yrkande därom innan handläggningen avslutas. Det lig
ger i öppen dag att ett ersättningskrav med anknytning till ett kanske för 
länge sedan avgjort mål medför svårigheter och merarbete för den domstol 
som har att på nytt sätta sig in i saken. Om förvaltningsdomstol framdeles 
själv skall avgöra alla här avsedda frågor om ersättning blir behovet av en 
regel av samma innehåll som 18 kap. 14 § rättegångsbalken inte mindre 
framträdande för domstolens del än vad det är redan i dag. Av 12 § i för
slaget till rättshjälpsförordningen framgår att utredningen avser att åväga
bringa en ordning som tillgodoser detta behov. Förbundet anser inte denna 
föreskrift tillräcklig. Det krävs enligt förbundets mening ett uttryckligt 
stadgande i lag. 

11.8 Föreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer 

Föreningen vill i detta sammanhang inte underlåta att påpeka att det s. k. 
servicecirkuläret inte fungerar så väl som man ofta föreställer sig. Framför 
allt gäller detta ärenden av mer komplicerad art. Väl kan klienten få råd om 
det formella förfarandet men det viktiga för klienten är hur han i sak bör 
lägga upp ärendet. I denna del kan han vanligen inte få någon hjälp. 

Statsmakternas tilltro till cirkuläret delas därför inte av föreningens 
medlemmar, som har stor erfarenhet av förvaltningsärenden. 

Den stora avslagsprocent. som redovisas för ansökningar om allmän 
rättshjälp i förvaltningsärenden. beror enligt föreningens uppfattning inte 
på att behov av sådan hjälp inte skulle finnas utan till mycket stor del på 
just en alltför stor tilltro hos rättshjälpsnämnder och besvärsnämnd till den 
hjälp. som myndigheterna själva kan lämna, bl. a. med stöd av servicecir
kuläret. 

I detta sammanhang vill föreningen påpeka att domstolsverkets besvärs
nämnd även i andra fall gjort principiella uttalanden i beslut, varigenom 
den rättsökande allmänheten betagits möjlighet att erhålla rättshjälp. Ett 
mycket allvarligt exempel härpå bedömer föreningen vara besvärsnämn
dens beslut 593/77, vari besvärsnämnden uttalat att allmän rättshjälp i re
gel inte skall beviljas vid patientförsäkringsfall, ej ens vid behandling av 
ärende inför Patientskadenämnden. Det skall därvid beaktas att Patient
skadenämnden endast prövar principfrågor, svårbedömda fall och sådana 
fall där tvist uppstår om ersättning. 

Föreningens jurister finner den restriktiva tolkning av gällande bestäm
melser i realiteten ha medfört väsentlig försämring av möjligheterna för all
mänheten att erhålla juridisk hjälp i förhållande till vad som gällde före 
rättshjälpsreformens genomförande år 1973. Då detta inte kan vara avsett 
anser föreningen en genomgång av nuvarande restriktiva praxis vara väl
motiverad. 
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11.9 LandsorAanisationen i Sverige 

Vissa 11trednin1:ar 

Allmän rättshjiilp får lämnas endast fysisk person och dödsbo enligt för
slagets tillämpningsområde. Inom fackförbunden och det förutnämnda 
LO-förbundens Rättsskydd AB utförs med hjälp av expertis omfattande 
undersökningar och analyser särskilt i arbetsmiljöärenden. Detta omfat
tande arbete utförs pä. ett tidigt stadium innan någon tvist föreligger. Un
dersökningarnas resultat kan sedan eventuellt läggas till grund för enskilda 
medlemmars anspråk på ersättning enligt arbetsskadeförsiikringslagen. 
Det slag av utredningar som här avses är sådana som utförs till följd av att 
misstanke uppkommer om att material. ämnen eller pnKesscr ger upphov 
till arbetsskador. skador som man tidigare inte kiint till. 

Inom ett avgränsat geografiskt område kanske man upptiicker en viss 
överdödlighet. En undersökning med efterföljande analys utförs och even
tuellt kan ett medicinskt samband mellan överdödligheten och viss indu
stris ämne späras. I den situationen kan det senare l:ili aktuellt för enskilda 
medlemmar att resa anspråk på arbebskadeersättning. Exempel på den 
typ av fall det kan röra sig om är den s. k. reabriinsle-affären liksom asbest
affären, där det i senare fallet uppfäcktes att asbesten hade en cancerfram
kallande etTekt. 

Dessa ekonomiskt betungande utredningar faller f. n. inte inom ramen 
för allmän rättshjälp. Med tanke på att enskilda medlemmar via sin fack
föreningsavgift indirekt bekostar dessa utredningar anser LO att det borde 
öppnas en möjlighet att få detta slags utredningar ersatta av statsverket. 

A1·slurnin1: 

LO. som inte funnit anledning att i annat än vissa huvudpunkter kom
mentera utredningens förslag vill inte motsätta sig att förslaget med beak
tande av anförda synpunkter läggs till grund för lagstiftning. 

11.JO Hyresgästernas riksförbund 

I hyresgäströrelsens uppgifter ingår som en viktig del att tillvarataga 
medlemmarnas rätt och intressen i hyrestvister av olika slag. Härför utbil
dade ombudsmän. varav en del är jurister, fungerar som ombud och biträ
den i mål och ärenden vid allmän domstol (mestadels fastighetsdomstolar
na). hyresnämnder och bostadsdomstolen samt hos överexekutor. Sådan 
rättshjälpsverksamhet är omfattande och det har av lagstiftaren avsetts att 
biträde enligt rättshjälpslagen skall kunna erhållas i hyrestvister och att 
partsorganisationernas ombudsmän skall kunna förordnas som biträden. 

Mot denna bakgrund har förbundet svårt att förstå en del av domstols
verkets avgöranden i besvärsärenden. I beslut den 26 september 1977 (nr 
946/77) förelåg enligt domstolsverkets mening "normalt inte behov av bi
träde enligt 19 § andra stycket rättshjälpslagen i ärenden angående hyres
sättning. i vart fall inte vid handläggning i hyresnämnden". Samtidigt av
gjordes av besvärsnämnden ett annat ärende <beslut nr 947/77) som gällde 
uppsägning av hyresavtal i anledning av husets förestående rivning och hy
resgästen ansågs i detta fall vara i behov av biträde. I mål av sistnämnda 
slag är processen i hyresnämnd ofta betydligt mindre utrednings- och ar
betskrävande än i mål som gäller bestämmande av hyra enligt bruksvär
dessystemet. Mål av det senare slaget kräver nämligen kännedom om och 
möjlighet att framskaffa utredning om hyrcsnivån för med prövningslägcn-
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heten jämförliga lägenheter i det allmännyttiga beständet och att göra 
adekvata bedömningar av sådant jämförelsematerial. vilket endast i få un
dantagsfall är möjligt för den enskilde hyresgästen. Förbundet hemställer 
därför att man i samband med de aktuella ändringarna i lagstiftningen bry
ter den av domstolsverket genom det förstnämnda beslutet introducerade 
principen, enär i annat fall rättshjälpslagen förlorar mycket i värde för lan
dets hyresgäster. 

Det må tillåtas förbundet att i detta sammanhang även beröra ett annat 
förhållande. Som redan har framhållits har partsorganisationernas om
budsmän genom lagstiftningen godkänts som biträden i hyrestvister såväl i 
hyresnämnder som i allmänna domstolar. Ibland begär emellertid den 
rättssökande medlemmen att den allmänna rättshjälpen skall kombineras 
med utnyttjandet av den rättsskyddsförsäkring som ingår i hans hemför
säkring. Dessa rättsskyddsförsäkringar gäller emellertid i allmänhet inte 
mål i hyresnämnder och ärenden hos överexekutor och när det gäller mål i 
allmän domstol godtar försäkringsbolagen endast advokat som biträde. 
Det innebär bl. a. att om en hyrestvist som handlagts av en hyresgästom
budsman skall prövas av allmän domstol kan resultatet bli att hyresgästen 
inte kan göra sitt försäkringsbolag betalningsansvarigt för motpartens rät
tegångskostnader för det fall att domen går honom emot. 

Förbundet anser det rimligt att samma regler för biträde gäller för båda 
formerna av rättshjälp och hemställer att försök göres att åstadkomma en 
sådan samordning. 

28 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Bilaga 3 

De remitterade lagförslagen 

Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen (1972: 429) 1 

dels att rubriken närmast före 18 § skall utgå, 
dels att 2-4, 6-12, 15-34, 37 och 39-50 §§samt rubrikerna närmast fö

re 9, 11 och 16 §§skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas sex. nya paragrafer, 5 a, S b, 9 a, 18 a, 28 a 

och 49 a §§ samt närmast före 20, 21. 22, 24, 26, 27, 31, 33 och 34 §§ nya ru
briker av nedan angivna lydelse. 

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

Nu\'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Inledande bestämmelser 

I § 

Rättshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6-34 §§), 
rättshjälp åt misstänkt i brottmål (35-40 §§). rättshjälp genom offentligt" 
biträde (41-45 §§)och rådgivning (46-48 §§). • 

2 § 

Rättshjälp lämnas av advokat eller biträdande jurist på allmän eller en: 
skild advokatbyrå eller, i fall som anges i lagen, av annan. 

Ch1f för allmän advokatbyrå 
skall ~·ara advokat. 

3 § 

För handläggning av ärenden om 
rättshjälp finns rättshjälpsnämnder. 
Verksamhetsområde för rätts
hjälpsnämnd bestämmes av rege
ringen. 

1 Lagen omtryckt 1976: 626. 

För handläggning av vissa ären
den om rättshjälp finns rättshjälps
nämnder. Verksamhetsområde för 
rättshjälpsnämnd bestämmes av re
geringen. 

Skall ärende om allmän rätts
hjälp handläggas av rättshjälps
nämnd. upptages ärendet av den 
rättshjä/psnämnd inom vars verk
samhetsområde den rättssökande 
är bosatt eller, om den rättssökan
de är dödsbo, den avlidne i•ar bo
satt. I fråga om den som ej är bo
satt i landet eller dödsbo efter den 
som ej var bosatt här, upptages 
ärendet av den rättshjä/psnämnd 
som regeringen bestämmer. 
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Numrande lydelse 

435 

Föreslagen lydelse 

Skall ärende om rättshjälp ge
nom offentligt biträde handläggas 
av riittshjälpsnämnd. upptages 
ärendet av den rättshjälpsnämnd 
inom 1·ars verksamhetsområde den 
som åtgärden a1•ser är bosatt eller, 
i fråga om den som ej är bosall i 
landet, av den rättshjälpsnämnd 
som regeringen bestämmer. 

Rättshjälpsnämnd står under till- Rättshjälpsnämnd står under till-
syn av en centra/myndighet. Cen- syn av domstols verket. 
tralmyndighet är den myndighet 
som regeringen bestämmer. 

Regeringen får förordna att rättshjälpsnämnd skall vara delad i avdel
ningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på 
sådan avdelning. 

4 § 

Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren och er
faren i domarvärv, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två vara 
inom nämndens verksamhetsområde verksamma advokater, en anställd på 
allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. De två övriga skall vara 
svenska medborgare. myndiga och bosatta inom nämndens verksamhets
område. 

Ordförande i rättshjälpsnämnd 
förordnas av regeringen. Centra/
myndigheten utser övriga ledamö
ter. Av dessa utses den ledamot 
som skall vara enskilt verksam ad
vokat efter förslag av Sveriges ad
vokatsamfund och de ledamöter 
som ej skall vara advokater efter 
förslag av landsting i län inom 
rättshjälpsnämndens 1•erksamhets
område. Ingår i verksamhetsområ
det kommun, som ej tillhör lands
tingskommun. lämnas förslag även 
av fullmäktige i kommunen. 

Ordförande i rättshjälpsnämnd 
förordnas av regeringen. Domstols
verket utser övriga ledamöter. Av 
dessa utses den ledamot som skall 
vara enskilt verksam advokat efter 
förslag av Sveriges advokatsam
fund och de ledamöter som ej skall 
vara advokater efter förslag av 
Landstingsförbundet. Innan för
bundet avger förslag, skall förbun
det höra de landstingskommuner 
och de kommuner utanför lands
tingskommun som ingår i rätts· 
hjälpsnämndens verksamhets
område. 

För ledamot skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om le
damot äger motsvarande tillämpning på ersättare . 

.5 § 

Rättshjälpsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två andra le
damöter, av vilka en icke är advokat. Vid avgörande av ärende. som är av 
principiell betydelse eller annars av särskild vikt. skall dock samtliga leda
möter deltaga. 

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande 
tillämpning när ärende avgöres av rättshjälpsnämnd. Ordföranden skall 
dock säga sin mening först. 
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Nu1•arande lydelse Föreslagen lydelse 

I den utsträckning regeringen bestämmer får tjänsteman vid rättshjälps
nämnden på nämndens vägnar slutligt pröva rättshjälpsärende. 

Tillämpningsområdet 

5 a § 

Fiir prövning av bl'svär i vissa 
fall enligt denna lag finns en bl'
svärsnämnd. 

Om hesvärsnämnden meddelar 
regeringen närmarl' bestämmelser. 

5 b § 

Vad i lagen sägs om allmän dom
stol skall 1•id tillämpningen lll' 15. 
17, 21. 22, 29, 31, 34, 49 och 50 §§ 

även Källa regeringsrätten, kam
marrätt, bostadsdomstolen, för
säkringsöverdomstolen, försäk
ringsrätt, marknadsdomstolen, pa
tentbesvärsrätten, arbetsdomsto
len, skatterätt, fastighetstaxerings
räll, länsrätt, krigs rätt, arrende
nämnd, hyresnämnd, statens m
nämnd samt överexekutor. 

Allmän rättshjälp 

6 § 

Allmän rättshjälp får lämnas fy- Allmän rättshjälp får be1•iljas fy-
sisk person i rättslig angelägenhet. sisk person i rättslig angelägenhet, 
om han behöver sådant bistånd och om han behöver sådant bistånd och 
hans beräknade årsinkomst ej över- hans beräknade årsinkomst ej över-
stiger ett gränsbelopp som motsva- stiger ett gränsbelopp som motsva-
rar åtta gånger det enligt lagen rar åtta gånger det enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring (1962: 381) om allmän försäkring 
bestämda basbeloppet för oktober bestämda basbeloppet för oktober 
året innan rättshjälp begäres. året innan rättshjälp begäres. 

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

Är den rättssökandcs betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av för
mögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt ned
satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den 
beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller 
fråndragcs. Regeringen eller, efter regering-

ens bemyndigande, domstolsverket 
meddelar närmare föreskrifter för 
beräkning av den rättssökandes 
ekonomiska förhållanden. 
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7 § 

Allmän rättshjälp får lämnas Allmän rättshjälp får beviljas 
dödsbo i rättslig angelägenhet, om dödsbo i rättslig angelägenhet, om 
boet behöver sådant bistånd och boet behöver sådant bistånd och 
det med hänsyn till boets behåll- det med hänsyn till boets behåll-
ning och delägarnas ekonomiska ning och delägarnas ekonomiska 
förhållanden är skäligt. förhållanden är skäligt. 

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

8 § 
Allmän rättshjälp får ej lämnas 
I. i angelägenhet som ej prövas 

eller på annat sätt behandlas i lan
det, om ej den rättssökande är bo
satt här och särskilda skäl förelig
ger för rättshjälp, 

2. den som ej är bosatt i landet. 
om han ej är svensk medborgare el
ler om särskilda skäl ej föreligger 
för rättshjälp, 

3. näringsidkare i angelägenhet 
som har samband med hans nä
ringsverksamhet. om ej särskilda 
skäl föreligger för rättshjälp med 
hänsyn till hans ekonomiska förhål
landen eller sakens beskaffenhet, 

Allmän rättshjälp får ej beviljas 
I. i angelägenhet som skall prö

vas eller på annat säll behandlas 
utom riket, om ej den rättssökande 
är bosatt här och särskilda skäl 
föreligger för rättshjälp, 

2. den som är bosatt utom riket, 
om han ej är svensk medborgare el
ler om särskilda skäl ej föreligger 
för rättshjälp, 

3. näringsidkare i angelägenhet 
som uppkommit i hans näringsverk
samhet, om ej skäl föreligger för 
rättshjälp med hänsyn till 1•erksam
hete11s art och begränsade omfatt
ning. hans ekonomiska och person
liga förhållanden eller omständig-
heterna i övrigt. 

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om överlåtel
sen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av 
begäran om rättshjälp, 

). för upprättande av självdeklaration. 
6. den som ej har befogat intresse av att fä sin sak behandlad. 
I fråga om visst slag av ärenden J fråga om visst slag av ärenden 

som är talrikt förekommande och som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan normalt av enkel beskaffenhet kan 
regeringen förordna att allmän regeringen förordna att allmän 
rättshjälp ej skall lämnas. rättshjälp ej skall beviljas. 

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att med
borgare i viss främmande stat i fråga om allmän rättshjälp skall vara lik
ställd med svensk medborgare. 

Förmåner Förmåner m. m. 
9 § 

Vid allmän rättshjälp betalar sta
ten kostnaderna i den rättsliga 
angelägenhet som rättshjälpen av
ser. Bestämmelser om att den 
rättssökande har att själv helt eller 
delvis betala kostnad för rättshJälp 
finns i 16 § andra stycket och 27 § 

första stycket andra punkten. 

Vid allmän rättshjälp betalar sta
ten kostnaderna i den rättsliga 
angelägenhet som rättshjälpen av
ser. 
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Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för 
I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes 

rätt. 
2. bevisning vid allmän domstol, 2. bevisning vid allmän domstol. 
krigsrätt, arbetsdomstolen eller bo- bostadsdomstolen. marknadsdom
stadsdomstolen samt nödvändig ut- stolen. arbetsdomstolen eller krigs
redning i angelägenhet, som kan rätt samt nödvändig utredning i 
komma under sådan domstols angelägenhet. som kan komma un
prövning eller som skall prövas av der sådan domstols prövning eller 
skiljemän. som skall prövas av skiljemän. 

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol el
ler förvaltningsmyndighet. om utredningen är skäligen påkallad för till
varatagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndig
heten. 

4. resa och uppehälle för den 4. resa och uppehälle för den 
rättssökande eller hans ställföreträ- rättssökande eller hans ställföreträ-
darc och för vårdare eller annan. 
som måste anlitas, i samband med 
inställelse inför domstol eller annan 
myndighet. om personlig inställelse 
ålagts. eller i samband med instäl
lelse för blodundcrsökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken. 

5. avgift som enligt expeditions
kungörelsen ( 1964:618) utgår för 
ansökan och expedition 1•id allmän 
domstol, krigs rätt. arbetsdomsto
len eller bostadsdomstolen. dock ej 
i fråga om sådan rättens expedition 
som utfärdas endast på särskild be
gäran om icke expeditionen begä
res innan avgörandet i huvudsaken 
vunnit laga kraft. samt avgift som 
utgår enligt exekutionsavgiftskun
görelsen ( 1971: 1027). 

6. kungörelse i mål eller ärende 
vid allmän domstol. krigsrätt. ar
betsdomstolen eller bostadsdom
stolen. 

7. vad av allmänna medel utgått 
i ersättning för översättning eller i 
ersättning enligt 4 eller 5 § lagen 
( 1958:642) om blodundasökning 

dare och för vårdare eller annan. 
som måste anlitas i samband med 
inställelse inför domstol eller annan 
myndighet, om personlig inställelse 
ålagts, eller i samband med instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken eller lä
karundersökning enligt 21 kap. JO * 
samma balk. 

5. tilläggsavgift som utgår enligt 
exekutionsavgiftskungörelsen 
(1971: 1027). 

6. vad av allmänna medel utgått 
i ersättning för ö1•ersättning eller i 
ersättning enligt 4 eller 5 § lagen 
( 1958:642) om blodundersökning 
m. m. vid utredning av faderskap 
eller enligt föreskrift i rättegångs
balken eller 3 § första stycket 
nämnda lag för bevisning som rät
ten s.iälvmant föranstaltat om. 

7. skiftesman som a1· domstol 
förordnats att verkställa bodelning 
med anledning al' äktenskapsskil/
nad eller boskillnad, 
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m. m. vid utredning av fadaskap 
dia enligt fÖrl'skriji i rättegångs-
balken eller 3 § första stycket 
nämnda lag för bt•1•isning som rät-
ten siäfrmant föranstaltat om. 

8. skiftesman som av domstol 8. medling enligt 42 kap. 17 § 

förordnats att 1•t•rkställa bodelning riittegångsha/ken. 
med anledning av äktcnskapsskill-
nad C'//a boskillnad. 

Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssö
kandes kostnad för blodundersökning eller annan undersökning rörande 
äntliga egenskaper i mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken. 

9 a § 

Den som b1•1•i(iats allmän rätts
l~iälp är i målet eller ärendet be
friad från avgift för ansökan och 
för expedition enligt expeditions
kungörelsens ( 1964:618) a1•giftslis
ta. avdelningarna I och Il samt av
delning fil under rubriken Utsök
ning m. m. Avgijisfrihetenför expe
dition gäller endast i den mån expe
ditionen är erforderlig för den 
rättssökande. Avgiftsfriheten gäl
ler ej i fråga om sådan expedition 
som utfärdas endast på särskild be
gäran, om icke expeditionen begä
res innan m•görandet i hul'Udsaken 
rnnnit laga kraft. 

Den som beviUats allmän rätts
hjälp i angelägenhet som lett till 
1•1•rkställbart m·görande eller i mål 
om 1wkställighct är befriad från 
skyldighet att förskjuta och betala 
utsökningsavgift och försäljnings
avgift enligt exekutionsavgifts
kungörelsen ( 197I:1027). 

Kostnader för kungörelse i mål 
eller ärende vid allmän domstol, 
bostadsdomstolen, arbetsdomsto
len eller krigsrätt skall, såvitt de 
belastar den som be~·i/jats allmän 
rättshjälp, utgå ai· allmänna me
del. 

10 § 

Skall den rättssökandi• ställa sä
kerhet för att få till stånd kvarstad. 
skingringsförbud eller annan hand
räckning enligt rättegångsbalken el
ler utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 

Skall den som bi'l'i(iats allmän 
rättshjälp ställa säkerhet för att få 
till stånd kvarstad. skingrings för
bud eller annan handräckning enligt 
rättegångsbalken eller utsöknings-
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fär rättshjälpsnämnden, om den be- lagen ( 1877: 31 s. I), får rättshjälps
l'i(iat al/111ii11 rättsh.iiilp. utfärda an- nämnden utfärda ansvarsförbindel
svarsförbindclse på. statens vägnar. 

rörsta stycket äger motsvarande 
tillämpning i fdiga om verkställig
het enligt 41 eller 42 § utsökningsla
gcn. om riittsl~iiilp.rniimnd<'n bl'l'il
.iar allmiin riittsl~iiilp i l'<'rkställig
hC'tsiirl'ndc•f. 

se på statens vägnar. 
Första stycket äger motsvarande 

tillämpning i fråga om verkställig
het enligt 41 eller 42 § utsökningsla
gen. om allmän riittsh.iiilp beviUats 
i vakstiillighetsiirC'ndet. 

Föranleder ansvarsförbindelsen utgift för staten. anses utgiften såsom 
kostnad för rättshjälpen. 

K11st1iadshidrag Riit t s hjiilpsa 1·g(fr 
11 § 

Dt:n rättssökande skall bidraga 
till kostnade"ma för allmän rätts
hjälp enligt vad som sägs 
12-15 §§. 

Den rättssökande skall bidraga 
till de kostnader för allmän rätts
hjälp som a1·ses i 9 och JO §§ ge
nom att betala rättshjälpsavgift en
ligt vad som sägs i i2-15 §§. 

Regeringen eller, lfter regering
ens bemyndigande, domsto/sl'erket 
meddelar närmare föreskrifter för 
beräkning a1• rättshjälpsavgift. 

12 § 

Överstiger ej den rättssökandes 
beräknade årsinkomst ett gränsbe
ll1pp som motsvarar tre gånger det 
basbelopp som anges i 6 § första 
stycket. utgör kosmadsbidrag<'t en 
c•tthundra(iugofi:mtl'dd av basbe
loppet. jämnad till närmast lägre 
tiotal kronor. Bidraget får nedsät
tas eller efterges. om särskilda skäl 
föreligger. 

Är inkomsten högre än som an
ges i första stycket. utgör maximi
bdoppet för kosmadsbidraget 

Överstiger ej den rättssökandes 
beräknade årsinkomst ett gränsbe
lopp som motsvarar tre gånger det 
basbelopp som anges i 6 § första 
stycket, utgör rättshiälpsal'giften 
en hundrade/ av basbeloppet, jäm
nad till närmast lägre tiotal kronor. 
Avgiften få.r nedsättas eller efter
gcs. om särskilda skäl föreligger. 

Är inkomsten högre än som an
ges i första stycket, utgör maximi
beloppet för rättshjälpsavgiften 

en tjugondel av den del av den rättssökandes inkomst som överstiger tre 
men ej fem gånger basbeloppet. 

en femtonde! av den del av inkomsten som överstiger fem men ej sex 
gånger basbeloppet. 

en tiondel av den del av inkomsten som överstiger sex men ej sju gånger 
basbeloppet. 

hälften av den inkomst som överstiger sju men ej åtta gånger basbelop
pet. 

Vid tillämpning av andra stycket 
iakttages att maximibeloppet jäm
nas till närmast lägre tiotal kronor 
och att lägsta kostnadsbidrag utgör 
en ctthundra(iugofcmtede/ av bas-

Vid tillämpning av andra stycket 
iakttages att inkomsten jämnas till 
närmast lägre tusental kronor. att 
maximibeloppet jämnas till närmast 
lägre tiotal kronor och att lägsta 
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beloppet, jämnad till närmast lägre 
tiotal kronor. 
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rättshiälp.H11·g(ft utgör en hundra
d<'i av hashcloppet. jämnad till när
mast lägre tintal kronor. 

13 § 

Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll. 
ökas gränsbelopp enligt 12 §första eller andra sty.:kct med vad som mot
svarar hälften av där angivet bashclopp för var o.:h en till vilkens underhåll 
han sålunda bidrager. 

Är den rättssökandes betalningsförmäga väsentligt ökad på grund av för
mögcnhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt ned
satt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet. skall den 
beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller 
frändrages. 

14 § 

Söker dödsbo rättshjälp. utgör maximibeloppet ett med hänsyn till boets 
behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp. 

15 § 

Undergår inkomst eller sådant 
förhållande som avses i 13 eller 
14 § väsentlig förändring innan 
rättshjälpsärendet avslutats. skall 
maximibeloppet jämkas efter vad 
som är skäligt, dock ej under vad 
som redan betalats i kostnadsbi
drag. 

U ndergär inkomst eller sådant 
förhållande som avses i 13 eller 
14 § väsentlig förändring innan 
rättshjälpsärendet avslutats. skall 
maximibeloppet jämkas efter vad 
som är skäligt. dock ej under vad 
som redan betalats i riittshjä/psuv
gift. Jämkning skall också ske om 
l'iisentlig .felbedömning gjorts. när 
maximibelopp!'t tidigarl' b!'stäm
di·s. 

Är den rättsliga angelägc•nhl'fi•n 
anhängig 1·id allmän domstol, be
slutar domstolen i fråga som ai·ses 
i denna paragraf. I annat.fall beslu
tar rättshjälpsnämnden. 

Fråga om jämkning uppta/;?es en
dast om särskild anlednin/;? därtill 
framkommit. 

Allmän rättsl!iälp utan beslut a1· Be1·i(iande 111· allmän riittshjiilp 
rättsh}älpsnämnden m. m. 

16 § 

Anlitar den rättssökandc adl'o
kat eller biträdande jurist på ad1•0-
katbyrå får. så /äng<' kostnaderna 
för rättshjälpen t'.i överstiger maxi
mibeloppet för di•n rättssökandl's 
kostnads bidrag. allmän rättsl!iiilp 
lämnas utan bi•slut av rättshjälps-

Allmän rättsh.iälp får. om dan
nat föUer lll' 17 §. bn•ifias <ll' advo
kat dia av biträdande jurist på ad-
1·okatbyrå. om dl'n rättsliga unge
lägenhl'tl'n a1'S1'r 
- iiktozskapsskillnad 
- boskillnad 
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ei fall. som lH'Sl'.\' i 7 §första styc
ket. dler a11gl'liix1•nhet rärandl' bo
ddning med anledning av älac11-
.1·kapsski/111ad dia boskillnad. 

Skyldighl'tl'n att utJ?<' kostnads
hidrag fullgön·s gl'nom att den 
riittssiikandl' till bitriidl't bl'talar 
dl't1lll'S ersättning 01·h svarar j(}r 
ii1•riga kostnad<'r för riittsliiälpen. 
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- undahå/lsbidrag till make elll'r 
barn 
- faderskap till barn 
- 1·årdnad 
- umgängesrätt 
- upprättande m· äktenskapsfiir-
ord eller testamente. 

Advokat eller biträdande jurist 
på adl'Okatbyrå får ej bevilja all
män rättshjälp för verkställixhet a1· 
m·gc1rande om underhållsbidrag, 
1·årdnad eller umgängesrätt. t.j hel
ler får adw1kat eller biträdande ju
rist be1·ilja allmän rättshiälp 

I. om den rättssiikande är döds
bo, 

2. om den rättssökande är bo
satt utom riket, 

3. om den rättsliga angelägen
heten skall pröi·as eller på annat 
sätt behandlas utom riket, 

17 § 

Ersättning till biträde samt för 
be1•isni11g och a1111w1 utredning 
skall i fall som m·s<'S i 16 § bestäm
mas som om kostnaden skolat utgå 
av allmänna medel enligt denna 
lax. 

I mål eller ärende vid allmän 
domstol, krigsrätt, arbetsdomsto
ln1 l'lll'r bostadsdomstolenfaststäl
/es ersättningen till biträdet a1• 
domstolen. I annat fall fastställes 
biträdesersiittninxen m· rätts
hjälps11iimnJrn, om den riittssö
kande eller biträdet begär det eller 
riittsliiälpsniimnden sJäfrmant upp
tager ersättningsfråga11 till priiv
ninx. 

Allmän rättshjälp efier beslut av 
rätt shJiilpsnä mnden 

Är rättslig angelägenhet anhäng
ig 1•id allmän domstol, prövas frå
gan om be1•i/jande av allmän rätts
hjälp av domstolen. 

18 ~ 

Beslut om allmiin riittsMälp får 
lH' rättslz.iälpsnän111dl'n meddelas 
eftl'r ansökan m· den rättssökande. 
Ansiikan skall vara skriftlig samt 
in11l'hålla uppgijil'r i dl' hänseen
dn1 som rt•g1·ringe11 b1·stämmcr. 

Har allmän rättshjälp icke bel'il
jats enligt 16 §och föreligger ejfall 
som anges i 17 §,prövas fråga om 
beviljande av allmän rättshjälp av 
rättshjälpsnämnden. 
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Ansiikan om allmän rättsl(iiilp 
upptages a1· den rättsl(iä/psniimnd 
inom wtrs 1·erksamhetsomrc1de sö
kanden är bosatt eller. om siikan
dcn är dödsbo. den avlidne 1•ar ho
.satt. I frtlga om den som i'.i är bo
satt i lc111d<'I eller dädsbo efter den 
som ei l'ar bosatt här. upptages an
sökan a1· den rättsl(iälpsnämnd 
som regeringen bestämm1•r. 

Ansökan }lir upptagas a1• annan 
rättsl(iiilpsnämnd än som fö/ier a1· 
andra stycket. om nämnden finner 
särskilda skäl föreligga. 
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18 a § 

B1•s/11t om allmän rättshjälp 
meddl'!as 1fter ansökan m• den 
rättssiikandl'. Ansökan skall rnra 
skriftlig samt innehålla uppgifter i 
de hiinsel'nden som regeringen el
ler, efter regeringens bemyndigan
de, domstolsl'erket bestämmer. 

19 § 

Bifalles ansökan om allmän 
rättshjälp fastställer rättsh.iälps
nämndl'n samtidigt det för sökan
den gällande maximibeloppet. 

Kan sökanden ej själv eller ge
nom någon som i tjänsteställning el
ler annars lämnar honom bistånd 
behörigen tillvarataga sin rätt, får 
rättshjälpsnämnden på sökandens 
begäran förordna biträde. 

I samband med att allmän rätts
hjälp beviljas.fastställes det för sö
kanden gällande maximibeloppet. 

Kan sökanden ej själv eller ge
nom någon som i tjänsteställning el
ler annars lämnar honom bistånd 
behörigen tillvarataga sin rätt. får 
biträde förordnas på hans begäran. 
I fall som anges i 16 § är den som 
beviljat allmän rättshjälp biträde 
utan särskilt förordnande. 

I angelägenhet. som kan antagas bli prövad enligt lagen ( 1974: 8) om rät
tegången i tvistemål om mindre värden, får biträde förordnas endast om 
särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden 
eller sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning med anledning av äkten
skapsskillnad eller boskillnad fär biträde förordnas endast om särskilda 
skäl föreligger med hänsyn till makarnas förhållanden eller boets beskaf
fenhet. 

När biträde kan förordnas enligt IO kap. 13 § föräldrabalken, förordnas 
ej biträde enligt denna lag. 
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Riitl.ll'<'rf..1111 11r hes/111 om allmiin 
rii11sl(jiilp 

20 § 

Meddelas beslut om allmän rätts
hjälp. betalas därefter uppkomman
de kostnader av allmänna medel. 
Av allmänna medel betalas även bi
trädesersättning för tiden efter det 
att ansökan om rättshjälp kommit 
in till riittshjiilpsniimnd,·n. Detsam
ma gäller biträdeskostnad som upp
kommit före ansökningen. om d<'n
na gjorts utan oskäligt dröjsmål od1 
kt1stnadcn avser ersättning till ad-
1·t1kat eller biträdande jurist på ad
l'okatbyrå. 

Har allmän rättsl,jä/p lämnats 
enligt 16 §första styckl'/, utgår bi
trädesersättningcn äl'<'n för denna 
dd av uppdraget a1· allmänna me
del. 

I fråga om ersättning som avses i 
9 § andra stycket 7 skall rätten. i 
stället för att enligt 18 kap. 13 § rät
tegångsbalken ålägga den som be
viljats allmän rättshjälp betalnings
skyldighct. förklara att ersättning
en utgör en kostnad för rättshjäl
pen. 

Medddas beslut om allmän rätts
hjälp. betalas d'irefter uppkomman
de kostnader ,·11/igt 9 ol'h IO §.~ av 
allmänna medel. Av allmänna me
del betalas även biträdesersättning 
för tiden efter det att ansökan om 
rättshjälp kommit in till den myn
dighet som har att besluta om all
män rättshjälp. Detsamma gäller 
biträdeskostnad som uppkommit 
före ansökningen hos myndighet, 
om arbetet har 1·arit m· mindre om
fattning eller brtldskcmde art och 
ansökningen har gjorts utan 1•ii
sentligt dröjsmål. Ä l'en annars ut
t<clr bitriidesersättning för tiden fii
re ansiikan om rättshjälp, om syn
nerliga skäl fiireligger. 

I fråga om ersättning som avses i 
9 § andra stycket 6 skall rätten. i 
stället för att enligt 18 kap. 13 § rät
tegångsbalken ålägga den som be
viljats allmän rättshjälp betalnings
skyldighct. förklara att ersättning
en utgör en kostnad för rättshjäl
pen. 

Fiirordnande m· biträde m. m. 

21 § 

Till biträde förordnas advokat. 
biträdande jurist på advokatbyrå el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv före
slagit någon som är lämplig. skall 
denne förordnas. om ej hans anli
tande skulle medföra avsevärt öka
de kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. 

Fc)rordnande som biträde får av 
rättshjälpsnämnden återkallas. om 
skäl föreligger till det. 

Biträde får c'.i sätta annan i sitt 
ställe utan rättshiälpsnämndens 
medgfrandc. 

Till biträde förordnas advokat. 
biträdande jurist på advokatbyrå el
ler annan som är lämplig för upp
draget. Har sökanden själv före
slagit någon som är lämplig. skall 
denne förordnas. om ej hans anli
tande skulle medföra avsevärt öka
de kostnader eller i övrigt särskilda 
skäl föranleder annat. Biträde jllr 
entledigas om skäl föreligger där
till. 

Bytl' a1· biträde får ske bara efter 
särskilt tillstånd. Sådant tillstånd 
får lämnas, om djupgående mot
sättningar uppstått mellan biträdet 
och den rättssiikande eller om el
jest särskilda skäl föreligger. 
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Numrund1• lyddl't' 

445 

fi:irl'sla!-{1'11 /ydd1·1· 

Bitriidc får sii11a adrnkat l'ill'f bi
triidandl' jurist pil (l(frokatbyrå i 
sitt stiilll' (substitution). I Öl'ri!-{t får 
s11hstit11tio11 ii!-{a rum hara 1'fier siir
skilt tillständ. 

Är den n'i11sli!-{11 a11!-{eläge11hete11 
anhiingig vid allmiin domstol. an
kommer det på domstolen att be
.1/uta om förordnande o"h entledi
gande sam/ om särskilt tillstånd till 
byte O('h substi/Ution. I annat fall 
beslutar riittshjiilp.l'lliimnden 
dessa .fi·å1-:or. 

Ersii1111ini; till biträde m .fl. 

22 § 

Biträde och skiftesman har rätt 
till skälig ersättning för arbete, tids
spillan och utlägg som uppdraget 
krävt. Regeringen eller, efter rege
ringens bemyndigande, centra/
myndigheten fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestämmande av 
ersättning. 

Har biträde eller skiftesman ge
nom vårdslöshet eller försummelse 
föranlett kostnad för rättshjälpen, 
skall detta beaktas vid ersättning
ens bestämmande. 

Ersättning till biträde fastställes i 
mål eller ärende vid allmän dom
stol. krigsrätt, arbetsdomstolen el
ler bostadsdomstolen av domsto
len. Ersättning till biträde i annat 
fall och till skiftesman fastställes av 
rättshjälps nämnden. 

Biträde, skiftesman och medlare 
har rätt till skälig ersättning för ar
bete, tidsspillan och utlägg som 
uppdraget krävt. Regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
dvmstol.n·erket fastställer taxa som 
skall tillämpas vid bestämmande av 
ersättning. 

Har biträde, skiftesman eller 
medlare genom vårdslöshet eller 
försummelse föranlett kostnad för 
rättshjälpen, skall detta beaktas vid 
ersättningens bestämmande. Om 
biträde missbrukat sin behörighet 
att bevilja allmän rättshjälp eller 
beslwa om substitution eller det el
jest föreligger särskilda skäl. får cr

sällnin[?l'fl jämkas. 
Ersättning till biträde fastställes i 

mål eller ärende vid allmän domstol 
av domstolen. Ersättning till biträ
de i annat fall och till skiftesman 
fastställes av rättshjälpsnämnden. 
Ersättning till medlare fastställes 
av domstolen. 

23 § 

Biträde får ej förbehälla sig eller 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 
Har det skett, är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till skiftesman 
skall vad som har sagts nu äga 
motsvarande tillämpning. 

Biträde får ej förbehålla sig eller 
mottaga ersättning av sin huvud
man utöver vad som följer av 22 §. 
Har det skett, är förbehållet utan 
verkan och skall biträdet återbetala 
vad han uppburit för mycket. I frå
ga om ersättning till skiftesman och 
till medlare skall vad som har sagts 
nu äga motsvarande tillämpning. 
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N111·arandl' lydclsl' 

I den mån ej särskilda föreskrif
ter gäller. utgår ersiittning för be
visning i mål eller iirendc vid all
miin domstol. krigsriill. arhetsdom
stolen eller bostadsdomstolen med 
skäligt belopp enligt domstolens 
bestämmande. 

446 

Förl's/agl'n lyddH' 

Ersättning ft»r bevisning och an
nan utredning m. m. 

I den mån ej särskilda föreskrif
ter gäller, utgår ersättning för be
visning i mål eller ärende vid all
män domstol. bostadsdomstolen, 
marknadsdomsto/en, arhetsdom
stolen eller krigsriitt med skäligt 
belopp enligt domstolens bestäm
mande. 

25 § 

I angelägenhet. spm ej handläg
ges vid allmän domstol, krigsriill, 
arhetsdomstofen eller bostadsdom
stolen, beslutar biträde om utred
ning. Hur biträdl' 1'.ifi'irordnats. bl'
slutar riittshiälp.rniimnd<'n. Har i 
iiri•nde om hode/11i11g fiirurdnats 
skijiesman, be slutar denne om ut
redning. 

Den som medverkat vid utred
ning snm avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ersätt-
11ing!'11 hc'.Hiim1111•s a1· rättshiälps-
11iimnd1•11. 

I angelägenhet. som ej handläg
ges vid allmän domstol, bostads
domstolen, marknadsdomstolen, 
arbetsdomstolen eller krigsrätt, be
slutar riittshjälpsniimnden om ut
redning. Utan hinder härm• får bi
träde besluta om utredning m· 
mindre omfattning. Samma befo
genhet tillkommer skiftesman som 
förordnats i ärende om bodelning. 

Den som medverkat vid utred
ning som avses i första stycket har 
rätt till ersättning enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar. Ingår ut
redningen i mål eller ärende som 
har anhängiggjorts vid domstol. ar
rendenämnd, hyresnämnd, statens 
va-nämnd eller ih•erexekutor, be
stämmes ersättningen al' myndig
heten. I annat fall bestämmes er
sättninRen ai• rättshjälpsnämnden. 

Ersättning för instiille/se 

26 § 

Ersättning som avses i 9 § andra stycket 4 utgår enligt bestämmelser 
som regeringen meddelar. 

Ersättning enligt första stycket 
bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse för blodundcrsökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mäl om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken bestäm
mes ersättningen av domstolen. 

Ersättning enligt första stycket 
bestämmes av den myndighet inför 
vilken inställelsen sker. Vid instäl
lelse för blodundersökning eller an
nan undersökning rörande ärftliga 
egenskaper i mål om faderskap en
ligt 3 kap. föräldrabalken bestäm
mes ersättningen av domstolen. Er
siillning för inställelse vid läkarun
dersökning enligt 21 kap. 10 .§för
äldrabalken bestämmes av länsrät-
(('Il. 
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Nul'{irande lydl'ise 
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Föresla!(l'n lyd<'l.1·e 
BetalninR a1· riittshjiilp.1·m·giji. 

m•riikning med biträde och sl111reg
lering 

27 § 

Har biträde förordnats, betalas 
kostnadsbidrag till biträdet intill 
det enligt 19 § fastställda maximi
beloppet. Vad som sagts nu gäller 
ei i dC'n mån skyldigheten att uti(<' 
sådant bidra!( redan fullgiorts c'n
ligt 16 §andra stycket. 

Från ersättning enligt 22 § skall 
avräknas vad den rättssökande är 
skyldig att utge som kostnadsbi
drag till biträdet. Understiger er
sättningen det bidrag som skall av
räknas. svarar biträdet mot stats
verket för mellanskillnaden och har 
att inbetala denna. 

Har biträde l'.i förordnats. skall 
kostnadsbidragct erläggas till rätts
hjälpsniimnden. 

Finns bitriide enligt denna lag, 
betalas riittshjiilp.Hll'gift till biträ
det intill det enligt 19 § fastställda 
maximibeloppet. 

Från ersättning enligt 22 § skall 
avräknas vad den rättssökande är 
skyldig att utge som rättsh.iälpsm·
gift till biträdet. Understiger ersätt
ningen den a1·Rifi som skall avräk
nas svarar biträdet. om kostnader 
utÖl'er biträdesersättningen upp
kommit i rättshjälpsärendct. mot 
statsverket för mellanskillnaden 
och har att inbetala denna. 

Finns ej biträde. skall rätts
hjälpsavgiften erläggas till stats
verket. 

28 § 

Har sedan beslut om allmän 
rättshjälp meddelats maximibelop
pet blivit höjt. skall det bidrag som 
kan föranledas av höjningen erläg
gas till rättshJälpsnämnden. 

Har sedan beslut om allmän 
rättshjälp meddelats maximibelop
pet blivit höjt. skall d<'n avg(ft som 
kan föranledas av höjningen erläg
gas till statsverkct. 

28 a § 

Fastställes rä1tshjälp.1m•giftL'n 
till lägre belopp än det som den 
rättssiikande ridigare inbetalat, 
skall melfanskillnaden återbetalas 
till honom. Med återbetalningen 
får dock anstå, om det finns anled
ning antaga all hiigre m·giji kom
mer att fastställas på vund m· yt
terli!(are kostnader fiir riittshjiil
pen. 

29 § 

Har den som bevi(iats al/miin 
rättsh.iälp eller ställföreträdare för 
h11n11m genom 1•årdslöshet eller för
summelse föranlett ökade k11stna
der för rättshjälpen. får vid fast
ställande enligt 30 § av det slutliga 
kostnadsbidraget maximibeloppl't 

I mål eller ärende som iir an
hängigt l'id allmiin domstol skall 
domstolen i samband med att den 
fastställer ersiittning till biträde 
också fastställa rättshjiilpsc11·g(ft 
och göra a1·räk11ing med den som 
haft rättshjälp och med biträdet. 
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N11)'{1ra11cfr lydds1· 

Öl'askrida.1 <'ftl'r l't1d .l't>rll iir skii
ligt. 

-1-18 

Fiirt·slagt·n lydd.1·c 

Fin11.1 t'.i hitriidc ella hegiir hitrii
de cj er.1iiH11ing, .fi1.1·tsttlllcs riius
'1jiilp.H11·g!fi och g(;res 111·riiknint.: 
med den som ht{/f riiHshjiilp niir 
domstolen .1ki/jl'I" sig från målet el
ler ärendet eller 1u/r riiHsl!iiilpen 
upphiir. 

Är den riittslit.:a a11geliigenhete11 
ej anJitl111<ig l'id allmän domstol, 
s/...all riittsl!iiilps11iimnden faststiilla 
riitt.1/!iiilpsm·gi.fi och giira a1•riik
ning. Diifl'id skallfiirsta och andra 
styckena iiRa mot.1·1·t1r1111de tillämp
ning. 

30 ~ 

S1•da11 doz rättsliga angdägen
hl'lc11 slutfi"irt.1· l'ller riittshiiilpc11 på 
annat säH upphört. skall rätts
hiiilpsnämndcn fastställa sl11tli1:t 
kostnadsbidra1: och göra avriikning 
mcd dcn som haft riittsJ~iälp. 

Har den som hl'vi(iat.v allmän 
riimhiiilp t'fl<'r stäl(förctriidare för 
hon11m f<t'llt>m wlrdslöshl'I l'ller.fiir
summdse fiiranlett ökad,• kost
nadcr för rätts}~jälp<'ll. .f<lr 1·id 
fastställa11dc· enlir<t 20 § av riitts
hiälpsm·gift maximihdoppct över
skridas l'.fter l'ad som iir skäligt. 

Motparts ersiittningsskyldighet 
.for kostnad för allmiin riittshjii/p 

31 ~ 

I fråga om part som åtnjuter all
män rättshjälp i mål eller ärende vid 
allmän domstol. krigsrätt. arbl'ts
domstolen dler bostadsd11mstof<>n 
äger i fråga om kostnaderna för 
rättshjälpen bestämmelse i lag om 
parts rättegångskostnad tillämp
ning utom beträffande ersättning 
för ränta. Motpart eller annan som 
är ersättningsskyldig för sådana 
kostnader skall åläggas att utge er
sättningen till statsvakt•t. 

Vinner makar efter gemensam 
ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad och har ena maken 
åtnjutit allmän rättshjälp. skall rät
ten. 11m det ei med hänsyn till om
ständir<ht•tcrna är 11billigt. ålägga 
andra maken att betala statsverket 
hälften av kostnaderna för rätts
hjälpen. 

I fråga om part som åtnjuter all
män rättshjälp i mål eller ärende vid 
allmän domstol äger i fråga om 
knstnaderna för rättshjälpen be
stämmelse i lag om parts rätte
gångskostnad tillämpning utom be
träffande ersättning för ränta. Mot
part eller annan som är ersättnings
skyldig för sådana kostnader skall 
åläggas att utge ersättningen c'11ligt 
md som siigs i 33 §. 

Vinner makar efter gemensam 
ansökan boskillnad eller äkten
skapsskillnad och har ena maken 
åtnjutit allmän rättshjälp. skall rät
ten ålägga andra maken att betala 
statsvcrket hälften av kostnaderna 
för rättshjälpen. Om maximibelop
pet fiir am/ra makens riittshjii/ps
al'giji skulle ha l'arit lii1<re iin som 
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Har i ärende om blldelning skif
tesman förordnats nch har ena rr::1-
ken åtnjutit allmän r~ittshjälp. skall 
riittshiiilprniimndc·n. om dc·t ci med 
hänsyn till omstiindigh<'lana iir 
obilligt. ålägga andra nwken att 
betala stat.1Terkl'I hiiljien m• kost
naderna för skiftesmannen och för 
utredning som denne har föranstal
tat om. Beslutet får verkställas en
ligt vad som är föreskrivet om dom
stols dom. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om förddning av kostnader mellan 
parter. äger därom gällande be
stämmelser motsvarande tillämp
ning i fråga om kostnaderna för all
män rättshjälp ål part. Därvid skall 
betalningsskyldighet åläggas mot 
stats1•c•rke1 för dessa kostnader i 
deras helhet eller till viss kvotdel 
utan angivande av bestämt belopp. 

449 

Fiireslagcn lyddsc 

11101.1·1·11/"ar hii(fil'n m· rii11sl,iiilv~

kostnadema, sk11/I tlliigg1111de1 
dock hegriinsas till rnd scJm mot
n·arar nwximibeloppel. t:rsiill
ningssky/dighet skall c'.i å/iiggas om 
maximihe/C1ppet ej skulle 10i1·er.1·tiga 
a1·gijie11 enligt 12 .~ .fi'irst11 stycket 
fiirsta meningen och ej heller 11111 
det med hiinsyn till 11m.11ii11dighe
lana an11ar.1· iir ohilligt. 

Har i ärende om bodelning skif
tesman förordnats och har ena ma
ken åtnjutit allmän rättshjälp. skall 
andra stycket äga motsrar1111de till
lämpning i fråga om kostnaderna 
för skiftesmannen och för utred
ning som denne har föranstaltat 
om. Beslutet om ersii11ning.1·.1'/..yldig
he1 får verkställas enligt vad som är 
föreskrivet om domstols dom. 

Öl'erstiger i .fi1ll som 11\'St'S i and
ra ella tredje styckl't summan m· 
ersättning som makl' ålagts att bC'
tala och den riillssök11ndes riills
hjälpsavg(ft kostnaderna för rä/ls-
1,iiilpen. skall den make- som å11,ju
ter allmän riillsh.iiilp heriitligas få 
tillbaka den ii1·ers~iutandC' dc/C'n. 

Skall i annat fall beslut meddelas 
om fördelning av kostnader mellan 
parter. äger därom gällande be
stämmelser motsvarande tillämp
ning i fråga om kostnaderna för all
män rättshjälp åt part. Därvid skall 
betalningsskyldighet åläggas för 
dessa kostnader i deras helhet eller 
till viss kvotdel utan angivande av 
bestämt belopp. 

32 § 

När mål eller ärende i vilket part 
har allmän rättshjälp avgöres. skall 
beslut samtidigt meddelas angåen
de l'rsiittning till stat.1·1·crket enligt 
31 §. 
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När mål eller ärende i vilket part 
har allmän rättshjälp avgöres. skall 
beslut samtidigt meddelas angåen
de ersiillninKsskyldigh<'t enligt 
31 §. 
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Nuvarande lydl'!st· Fiireslag,·n lydl'ise 

Fiirdelning m· a.1·iitt11i11g mellan 
.1·1at.1Terkl't och dl'n som ludi all
miin riillshjiilp 

33 § 

Ersättnin[? som motpart eller an
nan enligt 31 § betalat till statsver
ket för kostnada för allmän riitts
l~iiilp skall utges till den som erhål
lit rättsl~iälpl'n i den mån ersätt
ningl'f1 ÖVl'rstiger kostnaderna 
minskade ml'd vad som erlagt.I' i 
kost nadsbidrag. 

Har allmän rättshjälp beviljats 
sökande i ärende angående verk
ställighet enligt utsökningslagen 
(1877:31 s. I), äger bestämmelser
na i första stycket om ersättning 
motsvarande tillämpning i fräga om 
t'Xl'kutionsavgift som i ärendet ut
tagits hos motparten. 

Har motpart eller annan enligt 
31 § ålagts ersättningsskyldighct 
för riittsh.iälpsk"stnader. skall er
sättningen ut1:cs till .1·tatn·erkt·t. 
11111 ersältningcn till den del den 
motsvarar den rättssökandes riitts
J~iälpsai·giji utgör lu)gst fl'm pro
cent tll' dt•t basbelopp som anges i 
6 §första stycket. Dt"n rättssiikan
de skall i sådant fall berättigas att 
a1• statn•erkl'I återfå elt belopp 
mots\'llrande erla1:d riittsl!;iilp.w11•
giji. 

Ö1·erstiger den dl'/ a1· ersättning
<'n som m"t.n•arar den riittssökan
des rättsh)iilpsavgift Jon procent 
av basheloppt't. skall den ersiitt
ningsskyldi!(c' lltge belopp mots1•a
rande riittsh,iälpsa1·1:ifte11 till den 
rättssökande och återstoden till 
statsverket. 

Har ersättningsskyldi!(het ej 
ålagts till fullt belopp, skall 1•ad i 
första och andra styckena siigs "111 

riittsh)älpsavgift al'se den del a1· 

avgiften som svarar mot fiird<'l
ningen av <'rsättningssk.yldighl'l<'n. 

Har allmän rättshjälp beviljats 
sökande i ärende angående verk
ställighet enligt utsökningslagcn 
( 1877: 31 s. I). äger bestämmelser
na i första-rrccfi<' styckena om er
sättning motsvarande tillämpning i 
fråga om til/äggsa1•gift l'nligt t'X<'
ku t i 1 ms avgift sku ngörc Is c• n 
(1971:1027) som i ärendet uttagits 
hos motparten. 

Upphifrande ai· allmän rätts
hjälp 

Allmän rämhjälp skall upphöra 

34 § 

Rättshjälpsnämnden skall för
ordna att rättshjälpen skall upphö om 
ra om 

I. kostnadsbidrag ej erlägges en
ligt 27 eller 28 §. 

I. rättsh.iälpsai•gift ej erlägges 
enligt 27 eller 28 §. 
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Nuvarandl' lycfrlsc 

2. siikand,·11 lämnat oriktig upp· 
gift och rättshjälp ej skulle ha bevil
jats om riktig uppgift lämnats. 

3. sökandl'n uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet lämnat oriktig 
uppgift. som varit ägnad att leda till 
be:rielse från eller till för lågt slut
lixt kostnadsbidrag. 

4. sökandl'n ej längre kan anses 
ha befogat intresse av att få sin sak 
behandlad, eller 

5. de ekonomiska förhållandena 
ändrats i sådan mån att sökanden t:j 
längre är berättigad till allmän rätts
hjälp. 

451 

Fiirt's/ag,·n lydd1·<' 

2. den rä11ssiit:ande lämnat orik
tig uppgift ot:h riittshjiilp ej skulle 
ha beviljats om riktig uppgift läm
nats, 

3. den riittss1lkandc uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet lämnat 
oriktig uppgift. som varit ägnad att 
leda till befrielse frän eller till för 
låg rii11.1l1iälp.1·111·g(ft, 

4. den rii11ssiik11nde ej längre 
kan anses ha befogat intresse av att 
få sin sak behandlad, eller 

5. de ekonomiska förhållandena 
ändrats i sådan mån att den riillssii
kande ej längre är berättigad till all
män rättshjälp. 

I fall som avses i första stycket 3 ellt:r 4 skall förordnande ej medddas. 
om det är uppenbart obilligt att rättshjälpen upphör. 

Meddelas förordnande om all
män rättshjälps upphörande. skall 
den som haft rättshjälp själv bära 
kostnaderna för denna. I fall .wm 
avses i första stycket I och 4 skall 
hans ansl'ar dock 1'.i iiverstiga 
maximibdoppt't. om t'.i annat fä(ia 
av 29 §. 

Meddelas förordnande om all
män rättshjälps upphörande. skall 
den som haft rättshjälp själv bära 
kostnaderna för denna. Föreligga 
siirskilda skiil. får förordnas att 
kostnaderna eller del diirav skall 
betalas a1· sratsverket. 

Beslut i fråga om upphörande av 
allmän riillshjiilp meddelas, om 
den riiltsliga angeliigl'nhctl'n är 
anhängi}.: 1·id allmiin domstol, av 
domstofrn och i annat fall av riitts
l1iälpsniimndC'11. Bes/11t får också 
m1•dddas i samband med prövnin~ 
av hl'svär enlif,!t 49 §. 

Rättshjlilp ät misstänkt i brottmål 

35 § 

Om offentlig försvarare finns särskilda bestämmelser. 

36 § 

Annan rättshjälp åt misstänkt i brottmål än som avses i 35 § får beviljas 
tilltalad, om hans beräknade årsinkomst ej överstiger ett gränsbelopp som 
motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket. 

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

Är det uppenbart att sökanden själv kan svara för de kostnader som er
sätts genom rättshjälpen. får dock rättshjälp ej beviljas. 

37 § 

I fråga om förmåner vid rätts- Vid rättshjälp enligt 36 ~ äger 9 § 
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hjälp enligt 36 § iiger 9 § andra 
stycket 2. 4 och 5. 20 §första styc
ket samt 24 och 26 §~ motsvarande 
tillämpning. 

Föreslagen lydelse 

andra stycket 2. 4 och 5. <) a .~. 20 § 
första stycket samt 24 och 26 §§ 
motsvarande tillämpning. 

38 §' 
Bestämmelserna i rättegängsbalken om skyldighet för tilltalad eller an

nan att till statsvcrkd återbetala kostnad som enligt rättens beslut utgått 
av allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fräga llm kllStnad för 
rättshjälp enligt 36 §. 

J fall som avses i 19 §andra stycket lagen ( 1946: 8041 om införande av 
nya rättegängsbalken. 18 § lagen ( 1957: 668) om utlämning för brott. 14 § 
lagen ( 1959: 254) ,1m utlämning för bnitt till Danmark. Finland. Island och 
Norge. 7 <h:h 13 §§ lagen ( 1%4: 450) om ätgärder vid samhällsfarlig asocia
litet, 39 § lagen ( 1972: 260) om internationellt samarbete rörande verkstäl
~ghet av brottsmålsdom samt 29 §lagen ( 1978: 000) om internationellt sam
arbete rörande kriminalvård i frihet gäller vad där är föreskrivet. 

39 § 

Beslut nm rättshjälp enligt 36 § meddelas på ansökan av den tilltalade. 
Sådant beslut meddelas av den domstol där målet är anhängigt. 

Har rätten skilt saken från sig får den. till dess talan fullföljts av den till
talade eller tiden för sådan talan utgått. bcvil.ia honom rättshjälp i högre 
rätt. 

Föreligger omständighet som 
anges i 34 § första stycket 2 beträf
fande den tilltalade. skall domsto-
kn förordna att rättshjälpen skall 
upphöra. Dömes den tilltalade för 
brottet. skall han utan hinder av 
vad som föreskrives i 38 § första 
stycket åläggas att betala hela kost
naden för rättshjälpen. 

Föreligger omständighet SL'm 
anges i 34 § första stycket 2 beträf
fande den tilltalade. skall domsto
len förordna att rättshjälpen skall 
upphöra. Dömes den tilltalade för 
bwttet. skall han utan hinder av 
vad som föreskrives i 38 § första 
stycket åläggas att l:ietala hela kost
naden för rättshjälpen. Förl'li>:J.:er 
särskilda skiil. filr dock fiimrdnas 
au kostnaderna eller del diira1· 
skall betalas a1· statsl'erket. 

Ändras den tilltalades ekonomiska förhållanden i sådan män att han ej 
längre är berättigad till rättshjälp, skall domstolen förordna att rättshjälpen 
skall upphöra. 

40 ~ 

Ansökan om rättshjälp enligt 36 § 
skall vara skriftlig samt innehålla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen bestämmer. Om särskilda 
skäl föreligger, får ansökan göras 
muntligen. 

' Lydelse enligt prop. J97R/79: 3. 

Ansökan om rättshjälp enligt 36 § 
skall vara skriftlig samt innehålla 
uppgifter i de hänseenden som re
geringen eller. efier regeringens be
myndigande, domstolsverket be
stämmer. Om särskilda skäl förelig
ger, fär ansökan göras muntligen. 
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Rättshjälp genom offentligt biträde 

41 ~ 2 

Offentligt biträde kan förordnas i mål eller ärende 
1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska niimnden angående intag

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lagen ( 1966: 293) 
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i 
eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 
särskoleelev enligt 28 § samma lag, 

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmiin vårdan
stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen ( 1954: 579) om nyk
terhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag. 

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29§ barnavårds
lagen ( 1960: 97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan 
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag. 

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning från 
ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen ( 1960: 97), 

6. angående förpassning enligt 
utlänningslagen ( 1954: 193) samt 
vid utredning hos polismyndighet 
när fråga har uppkommit om för
passning, 

7. angående utl'isnini: enligt ut
länningslagen ( 1954: 193). 

8. angående mTisninJ.: enligt ut
länningslagen ( 1954: 193). dock l'.i 
hos polismyndighet, sål'ida icke an
ledning föreligger att underställa 
ärendet den centrala utlännings
myndigheten eller utlänningen en
ligt 35 § samma lag hållits i förvar 
längre än en vecka, 

9. angående 1wk.1·tiilliRhet enligt 
utlänningslagen ( 1954: 193). om an
ledning föreli1-u;er att understiilla 
iirendct dc11 centrala utliinnini:s
myndighcten med stöd a1· 58 .~ and-
2 Senaste lydelse 1978: 363. 

6. angående förpassning eller ut
l'i.rning enligt utlänningslagen 
( 1954: 193) samt vid utredning hos 
polismyndighet när fråga har upp
kommit om förpassning eller 1111·is-
11ini:, 

7. angående C/\'l'isning enligt ut
länningslagen (1954: 193). dock c'.i 
hos po/i.1·111y11di1:hct. sch·ida icke 
anledninR fiire/if?Rl'r att under.l"liilla 
ärendet den centrala 11tliin11i111:s
my11dighete11 eller ut/ii1111i11w'n c•n
/igt 35 f:i sam111a lag hällit.1· i fi'irrnr 
liingrc iin c·n recka, 

8. angående 1·erkstiilliRhet enligt 
utlänningslagen (1954: 193 ). 0111 an
ledning föreligger att underställa 
ärendet den centrala utlännings
myndigheten med stöd 111· 58 § and
ra stycket samma lag eller hänskju
ta ärendet dit med stöd ai· 58 § tred
je stycket samma lag eller 11111 ut
länningen enligt 35 § samma lag hål
lits i förvar längre än en vecka. 

9. angående fi'ireskrifter som 
111eddclats enligt IU §. 34 § eller 51 § 

fi'mte stycket utlänningslagen 
(1954: 193). 
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ra styck1·t samma lag l'lll'f hiins~iu
f/l iirl'ndet dit ml'd stiid m· 5li § tred
je stv<'kc•t s11111m11 lag <'Ila Pm 11t
liin11ing1•11 <'nligt 35 § .1·11mma lag 
hållits i.fi'in·iir liingr1· iin l'll 1·l'ckt1. 

11. angående .f(he skrijier som 
m<'ddeluts enligt 10 §. 34 .~ l'ller 51 § 

fi.•mt1· styckl't 11t/ii11ni11gsla:.:l'n 
(/954: 193), 

12. angående hl'msiindandc al' 
111/iinning med stiid m· 71 § första 
stycket 11tlä1111i11gs/11gl't1 I 1954: 
11/3 J, 

13. angäende Fin·crkanifr al' 
1·illkor/igt 111cdgfrm frilH't 1'11/igt 26 
kap. hrottsba/kl't1, 

14. angående ilterintagning i 11n
stalt rn/igt 29 l'iil'r 30 kaf'. hrotts
halk1•11. 

I .'i. angående 1·erkstiillighet ut
omlands ai· frihctshcrifrande på
ji'i(id <'nligt lag<'11 I /963: 1931 om 
sam11rhctl' med Dan11111rk. Fin/und. 
h11111d och Ncirge angåendl' l'crk
stiillighet m· strajfm. m. eller lagen 
I 1972: 260) om intcmatie111dlt sam
urhl'tc' riirandc 1·erkstiillit.:het av 
hrottnullsdom. 

16. angående 11tläm11i11g enligt 
lagen ( N70: 375) om utlämning till 
Danmark, Finland. Island eller 
Nort.:e .fi'ir 1·erkställit.:het a1· hes/ut 
om l'ård eller heJwnd/ing, 

17. angående ka.1trering enligt 
lagen (1944: 133 J om kastrering, 0111 

giltigt samtycke till åtgärden ej 
lämnats. 

18. hos regeringen enligt I !i 
andra stycket lagen 11975: 1360) om 
t1•ångsiltgiirder i spaningssJ:fie i 
1·is.rn fall. 

10. angående hemsiindande m• 
utliin11i11g med st1)d m· 71 § första 
stycket utliinningslagcn ( 1954: 
193). 

11. angående fön·erka11de a1· 
1·illkurligt medgi1·en frihet enligt 26 
kap. hrottsha/ken. 

I~. angående ilterintagninR i an
stalt enligt 29 eller 30 kap. hrotts
halken. 

13. angående iwkställighct ut
omlands m· frihctsberiil'ande på
fiiljd enligt lagl'f1 ( 1963: 193) om 
samarbete med Danmark. Fi11/and. 
Island och Norge angående l'erk
stiilliRhl't a1· straff m. m. eller lagen 
I 197:!: 2fi0) om internationellt sam
arbete rc'irandc i•erkställighct ill' 

brott milisdom. 
14. angående w/iimning enligt 

lagen I 1970: 375) om utlämning till 
Danmark. Finland. Island eller 
Norge fifr 1·erkställighet a1· hes/ut 
om vård I'/ ler h1•handling. 

l.'i. angående kastrering enliRt 
lagen ( 1944: 133) om kastrering, om 
giltigt samtycke till åtRiirdcn e.i 
liimnats. 

16. hos regeringen enligt I§ 
andra stycket lagen ( 1975: 1360) om 
ti·ångsåtgärder i spaningssJfte i 
1·is.rn fall. 
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42 §3 

I ärende som anges i 41 § I - 5 I ärende som anges i 41 § I - 5 
och /3 --17 skall offentligt biträde och Il -15 skall offentligt biträde 
utses för den som åtgärden avser. utses för den som åtgärden avser. 
om det behövs för tillvaratagande om del behövs för tillvaratagande 
av dennes rätt. Vid bedömningen av dennes rätt. Vid bedömningen 
av behovet skall särskilt beaktas av behovet skall särskilt beaktas 
om i väsentligt hänseende motstri
diga sakuppgifter lämnats under ut
redningen eller betydelsefulla sak
förhållanden i övrig! är oklara. 

I ärende som anges i 41 § 6-9, 
I 1. 12 och 18 skall offentligt biträde 
utses. om det ej måste antagas att 
behov av biträde saknas. 

om i väsentligt hänseende motstri
diga sakuppgifter lämnats under ut
redningen eller betydelsefulla sak
förhållanden i övrigt är oklara. 

I ärende som anges i 41 § 6 - JO 
och 16 skall offentligt bilräde utses. 
om det ej måste antagas att behov 
av biträde saknas. 

43 § 

Offentligt biträde förordnas lll' 

riittsl\iiilpsniimnd efter ansökan av 
den som åtgärden avser eller anmä
lan a1· den myndighet som handläg
ger må IN eller iirendl't. I ärende 
hos regeringen får unmiilan göras 
m· cheft'n ji'ir dl'! statsdepurtnnl'lll, 
till 1·ilket ärendet hör, eller tff tjiins
teman som departementschefen 
bestämmer. 

Offentligt biträde förordnas efter 
ansökan av den som åtgärden avser 
eller då an'!ars anledninx förelix
ger. 

Biträde förordnas ll\' den myn
dighet som handlägger målet eller 
äro1det. Dock ankommer prö1·
ningen 

i ärende hus barnavtlrdsniimnd, 
social centra/nämnd eller social di
striktsnämnd enligt 41 * 4 på läns
riitten. 

i ärende som a1·ses i 41*6-/0 el
ler 16 på rättsl!iiilpsnämnden samt 

i ärende hos polismyndighet en
ligt 41 § 14 på länsrättt'll. 

I annat ärende hos regeringen än 
som omfattas ai· andra stycket för
ordnas biträde m· chefen för det de
partement till 1·ilket ärendet hör el
ler a1• tjänsteman som departe
mentsclzefen bestämmer. 

Förordnande gäller även när talan fullföljes eller meddelat beslut under
ställes annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myn
dighets avgörande. 

Ansökan eller anmälan upptages 
av den rättshjälpsnämnd inom vars 
w•rhamhetsområde den som åt
gärden a1•ser är bosatt eller, i fråga 
om den som ej är bosatt i landet. av 
3 Senaste lydelse 1978: 363. 

Ansökan om offentligt biträde 
ges in till den myndighet som hand
lägger måfl>t l'iler ärendet eller, i 
ärende hos regeringen, till det de
partement till vilket ärendet hör. 
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den riitt.1-l!iii/p.rniim111/ som rcgc
rinl<(('ll bestii11111H''" 

Ansiikan eller anmii/1111 .f{/r upp
tagas m· annan rättsl!iiilp.rniimnd 
iin som FiUer m· tr1·1~jc styckl't. 0111 

11iim11de11.fi11ner särskilda skiil.fi"ire
lig/<(11. 

Fiireslag<'ll lydds<' 

A 1·sn 1msök1111 <~f.fi'ntligt biträde i 
iircndc som 111·ses i 41 ~ 6-10 <'fler 
/6, ges dock ansiikan in till riitts
hjiilp.rniimnden. 

Myndighet som inte .1jiifr .ftlr fiir
ordna offentligt hitriidc skall till he
hiirig mvndighet med eget yttrande 
iil'erliimna ingil'en ansiikan med 
diin•id .fogade handlingar eller an
mii!ll hehm·et m· offentligt hi1riidc. 

44 § 

Har den som åtgärden avser till offentligt hiträde själv föreslagit någon 
som är lämplig. skall denne förordnas. om ej hans anlitande skulle medföra 
avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. 

I fråga om offentligt biträde iiger I fråga om offentligt biträde äger 
bestämmelserna i 21 ~ andra och bestämmelserna i 21 § fiirsta styc-
tredje styckena. 22 § första och ket sisw meningen. andra och tred-
andra styckena samt 23 § motsva- je styckena, 22 § första och andra 
rande tillämpning. styckena samt 23 § motsvarande 

Ersättning till offentligt biträde 
fastställes lll' riittsl{jii/psniimnden 
och utgår 111· allmänna medel. 

tillämpning. 
I fråga om beslw som meddl'ias 

med stöd m· andra stycket iiger43 § 
andra och lrl'l{je styckena mots1·a
rande tillämpning. 

Ersättning till of]E'lllligt hitriide 
utgär a1· al/miinna medel. 

45 !i 
I mål eller ärende som avses i 

41 § får offentligt biträde föranstalta 
om sådan utredning som är skäligen 
påkallad för tillvaratagande av dens 
rätt som åtgärden avser och som ej 
kan erhållas genom myndighet som 
handlägger målet eller ärendet. Har 
offentligt biträde ej utsetts, får 
rättshjälpsnämnd som a1·ses i 43 * 
på ansökan av den som åtgärden 
avser besluta om utredning. 

Den som efter beslut av offentligt 
biträde eller rättshjälpsnämnd med
verkat vid utredning har rätt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestämmelser som regeringen med
delar. Ersiittningen .foststiilles m· 
riittshjälpsniimnden. 

I mål eller ärende som avses i 
41 § får offentligt biträde föranstalta 
om sådan utredning som är skäligen 
påkallad för tillvaratagande av dens 
rätt som åtgärden avser och som ej 
kan erhållas genom myndighet som 
handlägger målet eller ärendet. Har 
offentligt biträde ej utsetts. får 
rättshjälpsnämnden på ansökan av 
den som åtgärden avser besluta om 
utredning. 

Den som efter beslut av offentligt 
biträde eller rättshjälpsnämnd med
verkat vid utredning har rätt till er
sättning av allmänna medel enligt 
bestämmelser som regeringen med
delar. I fruga om fastställande m· 
ersättningen äger 43 § andra och 
tredje styckena mot.5\'arande ti/1-
/ämpning. 
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Rådgivning 

46 § 

Med rådgivning förstås i denna 
lag kortare rådgivning och diirmed 
jämförlig åtgiird i rättslig angelä
genhet. Som rådgivning skall dock 
ej anses åtgärd i angelägenhet som 
avses i 8 § första stycket 5 eller som 
omfattas av förordnande som med
delats med stöd av 8 § andra styc
ket. 

Med rådgivning förstås i denna 
lag rådgivning och därmed jäm
förlig åtgärd i rättslig angelägenhet 
under högst en timme. Som rådgiv
ning skall dock ej anses åtgärd i 
angelägenhet som avses i 8 § första 
stycket 5 eller som omfattas av för
ordnande som meddelats med stöd 
av 8 § andra stycket. 

47 § 

Rådgivning sker mol en avgift 
som motsvarar en e1th11r1dratj11go
.frmtede/ av det basbelopp som an
ges i 6 § första stycket. jiinrnad till 
närmast lägre tiotal kronor. A vgif
ten får nedsättas eller efterges. om 
särskilda skäl föreligger. För vad 
som nedsatts eller eftcrgivits utgår 
ersättning av allmänna medel till 
den som meddelat rådgivning. 

Lämnas efter rådgivning allmän 
rättshjälp. skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den allmänna rättshjälpen. Dl'll 
riiffssvkande får diirl'id räkna sig 
erlagd rildgi1·ningst11•g(fi till godo 
st/som betalning på ko.\'fnadsbi
drag. 

Rådgivning sker mol en avgift 
som motsvarar en hah· procent av 
det basbelopp som anges i 6 § första 
stycket fiir rnrje påbiirjad tidspe
riod om 15 minuter. A 1·gijien för 
rådgil'ningen jämnas till nännast 
lägre tiotal kronor. Avgiften får 
nedsättas eller efterges, om särskil
da skäl föreligger. För vad som 
nedsatts eller eftergivits utgår er
sättning av allmänna medel till den 
som meddelat rådgivning. 

Lämnas efter rådgivning allmän 
rättshjälp, skall kostnaden för råd
givningen anses som en kostnad för 
den allmänna rättshjälpen. Erläg
gande a1· rådgfrningsa1·g(ft skall an
ses som betalning på rättshjä/psav
gift. 

48 § 

Rådgivning meddelas av advokat 
eller av biträdande jurist på advo
katbyrå utan beslut av rättshjä/ps
nämnden. 

Rådgivning meddelas av advokat 
eller av biträdande jurist på advo
katbyrå utan beslut av myndighet. 

Beslut om nedsättning eller eftergift av rådgivningsavgift meddelas av bi
trädet. 

Särskilda bestämmelser 

49 § 
Mot rättshjälpsnämnds eller an

nan förvaltningsmyndighets beslut 
enligt denna lag föres talan hos 
centra/myndigheten genom besvär. 
Mot cc•ntralmyndii:hetens beslut i 

I fråga om talan mot allmän 
domstols beslut enligt denna lag 
tillämpas 1·ad som i allmänhet gäl
ler om talan mot beslut av domsto
len. 
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anledning m· besvär får talan ej 
.fi'iras. 

458 

Fiireslagen lyddse 

Mot beslut enligt denna lag av 
rättshjiilpsnämnd eller annan fvr
l'llitningsmyndighet som ej onifat
tas av första stycket fiires talan lws 
be.1'l'är.rnämnden genom be.n·iir. 
Detsamma gäller beslut av depar
tementschef eller tjänsteman som 
m•ses i 43 §tredje stycket. 

Talan får ej föras mot bes1•ärs
niimndens beslut enligt denna lag. 

49 a § 

Be.n·är mot beslut i fråga om 
rättshjälp får anföras, förutom ai· 

enskild part, av domsto/s1•erket. 
Undanröjes beslut om rättshjälp, 

skall den som haft rättshjälpen 
själi· hära kostnaderna för denna. 
Föreligger särskilda skäl, får dock 
förordnas att kostnaderna eller del 
dära1• skall betalas al' statsverket. 

50 § 

Bestämmelserna i denna lag om 
angelägenhet, som skall prövas av 
förvaltningsmyndighet. gäller även 
sådant ärende vid allmän domstol, 
krigsriitt. arbetsdomstolen eller bo
sllldsdomstolt•n. som avser dom
stolens förvaltande verksamhet. 

Bestämmelserna i denna lag om 
angelägenhet. som skall prövas av 
förvaltningsmyndighet, gäller även 
sådant ärende vid allmän domstol, 
som avser domstolens förvaltande 
verksamhet. 

51 § 

Den som. i firma eller annars. i yrkesmässig verksamhet som ej utövas 
vid advokatbyrå uppsåtligen använder benämningen rättshjälp på sätt som 
är ägnat att leda till att verksamheten förväxlas med den rättshjälpsverk
samhet som enligt denna lag utövas vid advokatbyrå dömes till böter. Det
samma gäller den som uppsåtligen, i firma eller annars. i yrkesmässig verk
samhet obehörigen använder benämningen allmän advokatbyrå eller be
nämning som är ägnad att leda till förväxling därmed. 

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

rättshjälpen gälla följande. Bestämmelserna i 16 och 17 §§. 22 § tredje 
stycket, 27- 30 och 34 §§ är fortfarande tillämpliga i sin lydelse före den 1 
juli 1979, beträffande 22 § tredje stycket, 27 § andra och tredje styckena, 
28-30 och 34 §§ dock endast till utgången av är 1980. Utöver 20 § i dess 
nya lydelse skall även 20 §andra stycket i dess lydelse före den I juli 1979 
gälla. Ersättning till medlare fastställes av domstolen. Kostnadsbidrag som 
har fastställts med tillämpning av rättshjälpslagen i dess äldre lydelse skall 
vid tillämpningen av lagen i dess nya lydelse jäm!?tällas med rättshjälpsav
gift. 
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Har motpart före denna lags ikraftträdande ålagts ersättningsskyldighet 
för rättshjälpskostnad jämlikt 31 §, skall stats verkets rätt att enligt nämnda 
paragraf uppbära ersättning som tillkommer den rättssökande övergå på 
denne, om ersättningen vid försök till indrivning inte kunnat uttagas inom 
ett år från beslutet om ersättningsskyldighet. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrab!llken 

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 11 §föräldrabalken skall ha nedan an· 
givna lydelse. 

Nuvarandl' lydelsl' Förl'slagen lydelse 

11 §' 

Beträffande parts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende en
ligt detta kapitel äga utsökningslagens bestämmelser om kostnader i utsök
ningsmål hos överexekutor motsvarande tillämpning. 

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. 
Fråga om ersättning för sådan 
kostnad prövas m· länsrätten. 

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 har hand om barnet får 
tillerkännas ersättning och förskott 
i anledning av kostnad för resa och 
uppehälle i samband med inställel- · 
se vid läkarundersökning enligt 
JO§. Härvid äger 15 § förvalt
ningsprocesslagen (197 I: 291) 
motsvarande tillämpning. 

Fråga om ersättning enligt andra 
och tredje styckena pröwis a1· läns
rätten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 17 kap. 14§, 30 
kap. 12§, 31 kap. 1§.33 kap. 5§, 49 kap. 4 och 7§§. 52kap. 1§,54 kap. 8§ 
samt 56 kap. I§ skall ha nedan angivna lydelse. 

17 kap. 

14 §Z 
Rätten äge. när skäl äro därtill, i dom förordna. att den må verkställas 

utan hinder av att den icke äger laga kraft. 

' Senaste lydelse 1971: 305. 
2 Senaste lydelse 1972: 430. 
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Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gå i wrkstiillighet. Vad 
1111 .rn1-:t.1· 1-:iilfr ock beslut. varige
nom rätten avvisat ombud eller bi
träde eller ogillat tredje mans yr
kande att fä som intervenient delta
ga i rättegången eller utlåtit sig an
gående ersättning eller förskott till 
biträde. vittne. sakkunnig eller an
nan. som ej är part eller interve
nient. eller förordnat om någons 
hållande i häkte eller om kvarstad. 
skingringsförbud eller annan hand
räckning eller om hävande av sådan 
åtgärd eller till biträde utsett annan. 
än part föreslagit. Rätten äge. när 
skäl äro därtill. i beslut. varigenom 
föreläggande meddelats part eller 
annan att förete skriftligt bevis eller 
att tillhandahålla föremål för syn el
ler besiktning. förordna. att beslu
tet må verkställas utan hinder av att 
det icke äger laga kraft. 

-160 

Fijrt'slagen lydelse 

Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt. 
skall genast gå i verkställighet. Det
.rnmma 1-:iilll'f beslut. varigenom 
rätten 

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

att fä som intervenient deltaga i rät
tegången. 

3. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott till biträde. vittne. 
sakkunnig eller annan. som ej är 
part eller intervenient. 

4. förordnat om någons hållande 
i häkte eller om kvarstad, sking
ringsförbud eller annan handräck
ning eller om hävande av sådan åt
gärd. 

5. till biträde utsett annan än 
part föreslagit, eller 

6. utlåtit siu i annat fall iin sum 
m·ses i 3 eller 5 i fruua som i?äller 
allmän riittshjiilp, dock ej hes/ut 
om ersättninf?sskyldighet enligt 
31 * riittshjiilpsla/.!l'tl (1972 :429 J. 

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

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

30 kap. 

12 §3 

Beslut under rättegången. mot 
vilket talan ej må föras särskilt, 
skall genast gå i verkställighet. Vad 
nu sagts giill<' ock beslut. varige
nom rätten avvisat ombud. biträde 
eller försvarare l'ller utlåtit sig an
gående ersättning eller förskott av 
allmänna medel till målsägande el
ler angående ersättning eller för-

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 rät
ten 

I. avvisat ombud. biträde eller 
försvarare, 

2. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott av allmänna medel till 
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skott till biträue. försvarare. vittne. 
sakkunnig eller annan. som ej är 
part. eller angående häktning clla 
ätgäru. som avses i 25- 2~ kap .. d
ia till försvarare utsett annan. än 
part föreslagit. Rätten ägc. när sk;il 
äro uärtill. i beslut. varigenom före
läggande meudclats part eller an
nan att förete skriftligt bevis eller 
att tillhanuahtilla förcmäl för syn el
ler besiktning. föroruna. att beslu
tet mn verkställas utan hinder av att 
Jet icke äger laga kraft. 

461 

Föreslagen lydelse 

målsägande eller angående ersätt
ning eller förskott till biträde. för
svarare. vittne, sakkunnig eller an
nan, som ej är part, 

3. ut/ätit sig angåenue häktning 
eller i\.tgäru. som avses i 25-28 
kap .. 

4. till försvarare utsett annan än 
part föreslagit. eller 

5. utlåtit sig i annat .fi1// än som 
m·ses i 2 dler 4 i frå!!a som Riiller 
rii11shjiilp, dock t'.i hes/ut om skyl
dighet att till stat.1Terket titerhetala 
kostnad fiir riiltshjiilpen. 

Riilten iige. niir skäl äro diirtill. i 
beslut. varigenom föreläggande 
meudelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning. förordna att beslutet må verk
ställas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

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

31 kap. 

I §• 

Dömes i mål. vari åklagare för ta
lan. den tilltalade för brottet. skall 
han till statsverket återgälda vad 
enligt riittens beslut av allmänna 
medel utgått för hans inställelse vid 
rätten under förundersökningen. 
till vittne eller sakkunnig eller eljest 
för bevisning under förundersök
ningen eller i rättegången samt i er
sättning till försvarare så ock stats
verkets kostnad för hans hämtande 
till rätten. Den tilltalade vare dock 
ej ersättningsskyldig för kostnad. 
som icke skäligen varit påkallad för 
utredningen. eller för kostnad. som 
vållats genom våruslöshet eller för
summelse av annan än den tilltala
de. hans ombud eller av honom ut
sedd försvarare. Han vare ej heller 
i annat fall än som sägs i 4 § förs
ta stycket skyldig att betala mera 
än som motsvarar det för honom 

• Senaste lydelse 1974: 573. 

Dömes i mål. vari åklagare för ta
lan. den tilltalade för brottet. skall 
han till statsverket återgälda vad 
enligt rättens beslut av allmänna 
medel utgått för hans inställelse vid 
rätten under förundersökningen. 
till vittne eller sakkunnig eller eljest 
för bevisning under förundersök
ningen eller i rättegången samt i er
sättning till försvarare så ock stats
verkets kostnad för hans hämtande 
till rätten. Den tilltalade vare dock 
ej ersättningsskyldig för kostnad. 
som icke skäligen varit påkallad för 
utredningen. eller för kostnad. som 
vållats genom vårdslöshet eller för
summelse av annan än den tilltala
de. hans ombud eller av honom ut
sedd 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 gäl-
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

gällande maximibeloppet för kost- !ande maximibeloppet för rätts
nadsbidrag vid allmän rättshjälp hjiilpsavgift vid allmän rättshjälp 
enligt rättshjälp.;;lagen ( 1972: 429). enligt rättshjälpslagen (1972: 429). 

Vad den tilltalade enligt första stycket skall återgälda får jämkas eller ef
tergivas, om skäl härtill föreligger med hänsyn till den tilltalades brottslig
het eller hans personliga och ekonomiska förhållanden. 

Om det belopp som den tilltalade 
skulle hava att ersätta understiger 
l'isst m· re1-:eringen fastställt be
lopp, skall kostnaden stanna å 
statsverket. 

Om det belopp som den tilltalade 
skulle hava att ersätta understiger 
rättshjälpsavgiften enligt 12 § 
första styckl'f första meningen 
rättshjälps/agen ( 1972:429). skall 
kostnaden stanna å statsverket. 

33 kap. 

5 §5 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att fordran fast
ställes att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom eller tomt
rätt, 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part beviljats rättshjälp ge
nom beslut m· rättshjä/psnämnden. 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att fordran fast
ställes att utgå med särskild för
månsrätt i fast egendom eller tomt
rätt, 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part beviljats allmän rätts
hjälp. 

49 kap. 

4 §6 

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

I. avvisat ombud. biträde eller försvarare: 
2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte

gången: 
3. förelagt part eller annan att förete skriftligt bevis eller att tillhanda

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

4. utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om an
svar för förseelse i rättegången eller angäende skyldighet för nägon, som ej 
är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vållad kostnad; 

5. utlåtit sig angäende ersättning 5. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott av allmänna medel till eller förskott av allmänna medel till 
mälsägande eller angäende ersätt- mälsägande eller angäende ersätt
ning eller förskott till biträde, för- ning eller förskott till biträde, för-

5 Senaste lydelse 1972: 430. 
8 Senaste lydelse 1977: 1020. 
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svarare. vittne. sakkunnig eller an
nan, som ej är part eller interveni
cnt: 

6. •.•tlåtit sig i tvistemål angående 
k varslad, skingringsförbud eller an
nan handräckning eller i brottmål 
angående häktning eller åtgärd, 
som avses i 25-28 kap.; eller 

7. avslagit begäran om rättsJ~iälp 
eller om ersättning eller förskott till 
part. som åtnjuter sådan förmån, 
eller m·slagit begäran om biträde 
eller försvarare eller till sådant upp
drag förordnat annan. än part före
slagit. 

Särskild talan skall föras genom 
besvär. Är fråga om beslut. som av
ses 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 från den dag, då han erhöll 
del därav. anmäla missnöje: för
summas det, äge han ej vidare rätt 
till talan. Rätten pröve genast. om 
anmälan rätteligen gjorts. 

46.3 

Föreslagen lydelse 

svarare. vittne. sakkunnig eller an
nan, som ej är part eller interveni
ent, eller angående avräkning med 
biträde i•id allmän rättshjälp; 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad, skingtingsförbud eller an
nan 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. utlåtit sig i annat fall än som 
avses i 5 eller 7 i fråga som gäller 
allmän rättshjälp; eller 

9. m•slagit begäran om rätts
hjälp åt misstänkt i brottmål eller 
om ersättning eller förskott till 
part, som åtnjuter sådan förmån. 

Särskild talan skall föras genom 
besvär. Är fråga om beslut. som av
ses i I. 2. 3. 7, 8 eller 9, åligge den 
som vill föra talan att. om beslutet 
meddelats vid sammanträde för för
handling. genast och eljest inom en 
vecka från den dag. då han erhöll 
del därav. anmäla missnöje; för
summas det, äge han ej vidare rätt 
till talan. Rätten pröve genast. om 
anmälan rätteligen gjorts. 

7 §1 

Har 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 åt misstänkt i 
brottmål, skall vid underrättens be
slut förbliva. 

52 kap. 

I § 

Vill någon anföra besvär mot underrätts beslut, skall han inom två vec
kor från den dag. då beslutet meddelades. till underrätten inkomma med 
besvärsinlaga; har beslut under rättegången r.1eddelats annorledes än vid 
sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas från den dag, 
då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons häktan
de eller kvarhållande i häkte eller i fråga. som avses i 49 kap. 6 §. vare ej in
skränkt till viss tid. 
7 Senasle lydelse 1972: 430. 
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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. 

4M 

Fiiresla>:en /ydel.~e 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje med ,Jeslut, som avses i 49 
kap. 3 §eller 4 §första stycket I. 2. 
3. 7. 8 eller 9, stadgas i nämnda ka
pitel. 

54 kap. 

8 § 

Ej må talan föras mot hovrätts 
beslut angående jäv mot domare i 
undcrrätt eller i dit fullföljd fråga, 
som avses i 49 kap. 4 * första styc
ket 7 eller 6 §. 

Ej må talan föras mot hovrätts 
beslut angäende jäv mot domare i 
underrätt eller i dit fullföljd fråga. 
som avses i 49 kap. 4 § första styc
ket 7 l'ller 9 eller 6 §. 

56 kap. 

I § 

Vill nägon anföra besvär mot hovrätts beslut. skall han inom fyra veckor 
frän den dag. då beslutet meddelades. till hovrätten inkomma med bc
svärsinlaga: har beslut under rättegången meddelats annorledes än vid 
sammanträde för förhandling. skall dock besvärstiden räknas frän den dag. 
da klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons häktan
de eller kvarhållande i häkte vare ej inskränkt till viss tid. 

Om skyldighet att anmäla miss
nöje mot hovrätts beslut i fråga. 
som avses i 49 kap. 3 § eller 4 § 
första 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 § 
första stycket I. 2. 3. 7. 8 eller 9, 
stadgas i 54 kap. 3 §. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291) 

Härigenom föreskrivs att 33 och 34 §§ förvaltningsprocesslagen 
( 1971: 291) skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 
33 §I 

Mot skatterätts, fastighetstaxeringsrätts och länsrätts beslut föres talan 
hos kammarrätt. Mot kammarrätts beslut föres talan hos regeringsrätten. 
Mot försäkringsrätts beslut föres talan hos försäkringsöverdomstolen. Ta
lan föres genom besvär. 

Talan får föras av den som beslu
tet angår. om det gått honom emot. 

1 Senaste lydelse 1978: 29. 

Talan får föras av den som beslu
tet angår. om det gått honom emot. 
Att domsto/s1•erket får föra talan 
mot beslut som gäller rättshjälp 
framgår m• 49 a § rättshjälps/agen 
(1972:429). 
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Mot beslut, som ej innebiir att målet avgöres. får talan föras endast i 
samband med talan mot beslut i sjmva mälet. Talan far dock föras särskilt 
niir riitten 

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

.., avvisat ombud eller biträde, 
3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. 
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför 

rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild 
påföljd för honom. 

5. utdömt vite eller annan paföljd för underlåtenhet att iakttaga föreliig
gande eller ådömt straff för förseelse i fö1färandet eller ålagt vittne eller 
sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller treds
ka. 

6. förordnat angående undersök
ning eller omhändertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande tltgärd eller 

7. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i mälet. 

6. förordnat angående undersök
ning eller omhändertagande av per
son eller egendom eller om annan 
liknande åtgärd. 

7. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i målet, eller 

8. utlåtit sig i annat _liill iin som 
m·se.1· i 7 i fråga som g1iller riills
hjiilp. 

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans. får talan föras 
endast om beslutet innefattar avgörande av fråga. som inverkar på målets 
utgång. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977: 729) om patentbesvärsrätten 

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

Nm·arande lydelse Föreslagen lydelse 

17 §I 

l fråga om talan mot patentbesvärsrättens slutliga beslut finns bestäm
melser i patentlagen ( 1967: 837), mönsterskyddslagen ( 1970: 485), varu
märkeslagen ( 1960: 644), namnlagen ( 1963: 521) och lagen ( 1977: 10161 med 
vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område. 

Mot patentbesvärsrättens beslut, som ej är slutligt, får talan föras endast 
i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt 
när rätten har 

2 Senaste lydelse 1974: 3.57. 
' Senaste lydelse 1977: 1021. 
30 Riksda>1e11 /97X/79. I sam/. Nr 90 
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I. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om 
att hinder föreligger för talans prövning, 

2. avvisat omhud eller biträde, 
:i. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iakttaga föreläggande el

ler ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom för
summelse eller tredska, 

4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet. 

Särskild talan som avses i andra 
stycket får föras av den som beslu
tet angår. om det har gått honom 
emot. Talan föres genom besvär 
hos regcringsrätten. Därvid äger 
bestämmelserna i 7 § förvaltnings
proccsslagen ( 1971: 291) motsva
rande tillämpning. 

5. utlåtit sig i annat fall iin som 
a 1·ses i 4 i fråga som giiller allmän 
rättshjiilp. 

Särskild talan som avses i andra 
stycket får föras av den som beslu
tet angår. om det har gått honom 
emot. Att dom.\"lo/.n-erket får fiira 
talan mot beslut som gäller allmän 
riittsl(iälp framgår m· 49 a .9 rätts
l(iiilpslagen ( JIJ72:429). Talan föres 
genom besvär hos regeringsrätten. 
Därvid äger bestämmelserna i 7 § 
förvaltningsproccsslagen ( 1971: 
291) motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

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

Hiirigenom föreskrivs att 23 §lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder och 
hyrcsnämnder skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse Fiireslagen lydelse 

23 § 1 

Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12 kap. 
jordabalken eller hyrcsförhandlingslagcn ( 1978: 304) eller i ärende angåen
de bostadsrätt. bostadssanering eller särskild förvaltning eller i ärende en
ligt lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. finns bestämmel
ser i 12 kap. 70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen. 76§ bostads
rätts lagen ( 1971: 479), 21 § bostadssaneringslagen (1973: 531). 34 §bostads
förvaltningslagcn ( 1977: 792) samt 25 § lagen om förvärv av hyresfastighet 
m.m. 

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

ärendet kan återupptagas. 
3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet. 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet, 
1 Senaste lydelse 1978: 306. 
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Nuvarande lydelse 

467 

Föreslagen lydelse 

5. utlåtit siR i annat fall iin som 
m·ses i 3 i fråga som 1-:iiller allmiin 
riittslijiilp. 

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec
kor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall inges till 
domstolen. 

Denna lag träder i kraft den I 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 lydelse. 

N111·<1rande lydelse Föreslagen lydelse 

19 § 

Talan mot beslut av nämnden. 
som innebär avgörande av saken, 
föres genom vad. Detsamma gäller 
i fråga om beslut. varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken utlåtit sig om ersättning en
ligt 14§. Särskild vadeanmälan be
hövs ej. 

Mot nämndens beslut. varige
nom nämnden avvisat ansökan. av
skrivit mål. utlåtit sig om ersättning 
enligt I H tredje stycket eller 13 § 
eller i annat fall än som avses i 
första stycket utlåtit sig om ersätt
ning enligt 14 § eller utlåtit sig i frå
ga som avses i 15 §. föres talan ge
nom besvär. Mot annat av nämn
den meddelat beslut som ej innebär 
avgörande av saken få.r talan föras 
endast 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 fråga om beslut. varigenom nämn
den i samband med avgörande av 
saken utlåtit sig om ersättning en
ligt 14 § eller i annan fråga som 
gäller allmän rättshjälp och som 
rör part. Särskild vadeanmälan be
hövs ej. 

Mot nämndens beslut. varige
nom nämnden avvisat ansökan. av
skrivit mål. utlåtit sig om ersättning 
enligt 12 § tredje stycket eller 13 § 

eller i annat fall än som avses i 
första stycket utlåtit sig om ersätt
ning enligt 14 § eller i annan fråga 
som gäller allmän rättshjälp eller 
utlåtit sig i fråga som avses i 15 §, 
föres talan genom besvär. Mot an
nat av nämnden meddelat beslut 
som ej innebär avgörande av saken 
få.r 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 I juli 1979. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i utsökningslagen (1877:31s.1) 

Hiirigenom föreskrivs atl 217. och 219** utsökningslagen (1877:31 s. Il 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N11\'(/rande lydt'/se Fiireslagen /ydelst' 

212 *' 
Har överexekutor genom särskilt 

hcslut utlfitit sig över omständig
het. som angår målets behandling; 
däröver må ej hcsviir anföras an
norledes än i sammanhang med hu
vudsaken. Ej vare part förment att 
särskilt överklaga beslut. varige
nom överexekutor före mä.lets slut
liga avgörande utlåtit sig i fråga, 
som avses i 195* I mom .. eller 
meddelat förordnande enligt 208 §. 
Tilltror part sig visa. att utsök
ningsmål av överexekutor onödigt 
uppehålles: iige då att däröver kla-
ga. 

Har överexekutor genom siirskilt 
heslut utlåtit sig över omständig
het. som angår målets hehandling: 
däröver må ej besvlir anföras an
norledes än i sammanhang med hu
vudsaken. Ej vare pctrt förment att 
särskilt överklaga beslut. varige
nom överexekutor före målets slut-
liga avgörande utlti.tit sig i fråga. 
som avses i 195 * I mom .. eller 
meddelat förordnande enligt 208 § 
elll'f utliltit sig i .fi'dga som giilll'f 
allmiin riittsl(iiilp. Tilltror part sig 
visa, alt utsökningsmål av överexe
kutor onödigt uppehålles: äge då att 
däröver klaga. 

219 §2 

Talan mot hovrätts utslag eller beslut i utsökningsmål skall fullföljas ge
nom besvär till högsta domstolen. 

Har i utsökningsmål hovrätt meddelat beslut. varigenom målet visats 
äter till överexekutor eller utmätningsman. skall vad i 211 ~ 2 mom. finnes 
stadgat äga motsvarande tillämpning. 

Över beslut. varigenom hovrät
ten. innan ändringssökandet slutli
gen prövas. förordnat. att överexe
kutors utslag icke må verkställas el
ler att. om verkställighet redan 
följt. ytterligare åtgärd ej må vidta
gas. eller utlåtit sig i fråga. som i 
195 * I m<.1m. sägs. må särskild ta
lan föras. Har hovrätten i annat fall 
än nu sagts genom särskilt beslut 
utlåtit sig över omständighet. som 
angår målets behandling: däröver 
må besvär ej anföras annorledes än 
i sammanhang med huvudsaken. 

'Senaste lydelse 1946:814. 
2 Senaste lydelse 1946:814. 

Över beslut. varigenom hovrät
ten. innan ändringssökandet slutli
gen prövas. förordnat. att överexe
kutors utslag icke må verkställas el
ler att. om verkställighet redan 
följt. ytterligare åtgärd ej må vidta
gas. eller utlåtit sig i fråga. som i 
195 § I mom. sägs. eller utlåtit sig i 

frå}?a som gäller allmän rättshjälp. 
må särskild talan föras. Har hovrät
ten i annat fall än nu sagts genom 
särskilt beslut utlåtit sig över om
ständighet, som angår målets be
handling: däröver må besvär ej an
föras annorledes än i sammanhang 
med huvudsaken. 
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Ej må klagan föras över utslag. varigenom hovriitten undanröjt förord
nande. som av överexckutor 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 

Härigenom föreskrivs att 23 och 34 *§ lagen ( 1966: 293) om beredande 
av sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•11rande lydelse Fiiresla>.:en lydelse 

23 § 

Mot psykiatriska nämndens be Mot psykiatriska nämndens be
slut enligt denna lag får talan icke 
föras. 

slut får talan icke föras. 

Utskrivningsnämnd eller psykia
triska niimnden fär avgöra ärenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter äro närvarande. Beslut röran
de förskott på ersättning som avses 
i 32 § eller 33 § tredje stycket får 
dock på nämndens vägnar medde
las av ordföranden. 

Utskrivningsnämnd eller psykia
triska niimnden får avgöra ärenden 
endast om nämndens samtliga leda
möter äro närvarande. Beslut röran
de förskott på ersättning som avses 
i 32 § eller 33 § tredje stycket fär 
dock på nämndens vägnar medde
las av ordföranden. Detsamma gäl
ler hesl11t som riir riittshjiilp genom 
c~fl"entligt biträde. 

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalkcn om omröstning i överrätt äga 
motsvarande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd eller psykia
triska nämnden. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

' Senaste lydelse 1973: 129. 
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JO Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psy
kiskt utvecklingsstörda 

Härigenom föreskrivs att 22 och 45 §§lagen ( 1967: 940) angående omsor
ger om vissa psykiskt utvecklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarcmde lydelse Föreslagen lydelse 

22 §' 
Beslutsnämnd fär avgöra ärende 

endast om ordföranden och minst 
två andra ledamöter är närvarande. 
Beslut röra1~dc förskott på ersätt
ning som avses i 20 §eller 21 * tred
je stycket fär dock på nämndens 
vägnar meddelas av ordföranden. 

Beslutsnämnd får avgöra ärende 
endast om ordföranden och minst 
två andra ledamöter är närvarande. 
Beslut rörande förskott på ersätt
ning som avses i 20 §eller 21 § tred
je stycket får dock på nämndens 
vägnar meddelas av ordföranden. 
Dl't.mmma gäller beslut som rbr 
riittshjiilp ge11orn ojfe11tligt biträde. 

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt 
äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnden. 

45 §2 

Mot psykiatriska nämndens be
slut eller huvudtillsynsmyndighe
tens beslut enligt 44 § får talan icke 
föras. 

Mot psykiatriska nämndens be
slut enligt denna lag eller huvudtill
synsmyndighetens beslut enligt 44 § 
fär talan icke föras. 

I fråga om talan mot länsskolnämnds beslut gäller 54 § skollagen i till
lämpliga delar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

1 Senaste lydelse 1973: 130. 
2 Senaste lydelse 1971:639. 
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LAGRA DET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid s<Jmmanlrädc 

1978-11-29 

471 

!'Oärvarande: f. d. regeringsri1dct Martenius, regeringsri1det Pctrcn.justitic

radet Sven Nyman. justitierådet Knutsson. 

Enligt protokoll vid regcringssammanträde den 24 augusti 1978 har rege

ringen pa hemställan av statsritdet Wikström beslutat inhämta lagradets ytt

ramle över förslag ti 

I. lag om iindring rätlshjälpslagen ( 1972: 429) 

., lag om ändring föräldrabalken 

3. lag om iindring rättegängshalken 

4. lag om iindring förvaltningsprocesslagen I 1971: 291) 

5. lag om ändring lagen ( 1977: 729) om patentbesvärsrätlen 

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

nämnder 

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

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

9. lag om ändring i lagen ( 1%6: 293) om hereJande av ~luten psykiatrisk 

värd i vissa fall 

10. lag om ändring i lagen ( 1%7: 940) angående omsorger om vissa psy

kiskt utvecklingsstörda. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Tomas 

Stahre. 

Förslagen föranleder föjande yttranden. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) 

Lagrådet: 

Det nuvarande rättshjälpssystemet träJde i kraft si\. sent som 1973. Det 

kom emellertid snart att betraktas som svårtillgängligt, byråkratiskt och 

ägnat att medföra dröjsmål med handläggningen av de rättsliga angelägen

heter som rättshjälpen skall avse. 

Det till lagrådet remitterade förslaget till rättshjälpslagstiftning präglas 

främst av en strävan till decentralisering av beslutsbefogenheter frän rätts

hjälpsnämnderna till advokater, domstolar och vissa andra myndigheter 

som handlägger mål eller ärenden vari rättshjälpsbehov uppkommer. Otvi

velakligl kommer rättshjälpssystemet att i många hänseenden bli enklare 

och effektivare om denna organisationsförändring genomförs. 
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Mnt förslaget kan emellertid - likaviil som nwt det giillande systemet -

anmiirkas all den blivamle lagstiftningen kommer att hli sv{irtillgänglig i 

den meningen att den innehidler rn:111ga relativt invecklade hestämmelser. 

En del av dessa finns redan i den nu giillande lagen. Det kan ifrtigasättas 

om int1: önskemt1let om rn enklare od1 fattbegripligarc lagstiftning skulle 

vunnit pt1 en frigörelse frim den ram stim den ursrnmgliga lagen drar upr. 

A andra sidan iir de förh[illandcn som skall heskrivas delvis av s[1 komrli

cerad natur. all enkla framställningar är svtira att i:istadkomma. 

Lagrädets granskning har friimst inriktats pa den lagtekniska utform

ningen. När lagrtidet ktimmit in rt1 de delar av lagen i vilka nägon iindring 

icke föresläs i lagrt1dsremisscn. har granskningen i huvudsak endast haft 

till syfte att ästadkomma enhetlighet i lagen sådan den kommer att framträ

da efter de nu föreslagna ändringarnas gennmförande. 

Lagrridet anser att förslaget. med de av lagr;1det förordade iindringarna. 

bör kunna urrhlijas till lag. 

Av den samhiillcliga rättshjiilrcns fyra former iir det framför allt huvud

formen. den allmiinna rättshjiilpen. som är föremäl för översyn i lagrädsrc

missen. De tre andra formerna. rättshj~ilr al misstänkt i brottmål. rätts

hjälr genom offentligt bitriidc och rt1dgivning. undergär i stort sett blott 

smärre justeringar. 

Genom de i remissen föreslagna organisatoriska ändringarna urpnås all 

handläggningen av huvuddelen av faendena om allmän rättshjälp kommer 

att koncentreras till en myndighet. I motsatt riktning verkar dock det för

hållandet alt i el! mäl. som går genom nera dömande instanser, varje dom

stol för sig skall ha alt företa en slutreglering. Motsvarande gäller beträf

fande mål som följer en instansordning med förvaltningsmyndighet i botten 

och förvaltningsdomstolar som besvärsinstanser. Om talan rörande en och 

samma angelägenhet för vilken beviljats allmän rättshjälp förs i nera in

stanser. görs sålunda ofta flera slutregleringar allteftersom målet fortskri

der. Handläggningen av rliltshjälpen i angelägenheten kan komma att flyt

tas mellan rättshjälpsnlimnd och annan myndighet i olika kombinationer. 

Andra problem reser det förhållandet att även advokater och biträdande 

jurister. bäde enskilt verksamma och anställda vid allmänna advokatby

råer. tilldelas beslutsfunktioner enligt den nya ordningen. 

Beträffande den allmänna rättshjälpen förtjänar vidare noteras att den 

r'Jttssökandes bidrag till rältshjälpskostnadema. som tidigare kallats kost

nadsbidrag, nu föreslås benämnt rättshjälpsavgift. Därmed återgår man till 

terminologin i departementsrromemorian Ju 1970: 14. Denna ändring i la

gen är emellertid ej att betrakta enbart som en terminologisk detalj. 

Genom införandet av ordet avgift i lagen betonas nämligen att det här är 

fråga om en prestation av offentligrättslig art som läggs på den enskilde. 

Samhällets rättshjälp karaktäriserades vid sin tillkomst som "ett direkt 
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eknnomiskl stöd frtin det allmiinnas sida" (prnp. 1972: 4 s. 22~). Huvudfor

men allmiin riittshjiilp är konstruerad pt1 sä vis att den rättssökamle mol er

liiggande av denna offentligrättsliga avgift erh:.'lller en rad olika förmrmcr. 

Avgiften iir icke nf1gon form av skatt tllan snarare en inbetalning som be

riittigar till vissa nyttigheter. Systemet är uppbyggt sä att. om man icke cr

Higger avgiften. icke heller nyttigheterna utgfir: se 34 *forsla slycket I. Be

slut som rör avgiften innefattar i regel myndighetsutövning. Likasit iir av

giftens mottagande och redovisning en form för offentlig veksamhet. Av

giften stitr icke i relation till de erhållna nyttigheternas värde på annat sätt 

än att avgiften icke rnr överstiga kostnaderna för de mottagna nyttigheter

na. Rättshjiilpen beviljas på grundval av en dubbel behovsprövning. avse

ende såviil den riittsliga angelägenhet varom är fraga som den rättssökan

des ekonomiska sliillning. Avgiftens faststiillande fi.irsigg;'1r i 1v~1 skilda led. 

Redan i samband med att allmän rättshjiilp beviljas fastslfts ett maximibe

lopp for avgiften. Det ankommer därefter pi\ den rättshjälpssökande att gö

ra inbetalningar intill detta hclopp. Först när rättshjälpen i den riittsliga 

angelägenheten är avslutad eller. om denna är anhängig vid domstol. 

då domstolens befattning med angelägenheten är avslutad. bestäms rätts

hjälpsavgiften. Della faststiillande har dock inte formen av ett självstiindigt 

beslut utan ingi\r vanligen som ett led i ett komplext beslut avseende flera 

olika spörsmål. alla föranledda av rättshjälpen i den rättsliga angelägenhe

ten. 

För rättshjälp i form av rådgivning utgår ocksä en avgift. Den är av 

mindre komplicerat slag men skall dock fastställas genom ett offentligrätts

ligt heslut och kan bli föremål för nedsätlning och för eftergift. A ven här 

föreligger myndighetsutövning. 

Man synes icke i det remitterade förslaget ha i alla delar gjort klart för 

sig vilka krav som rättsordningen från mera allmän synpunkt i olika hänse

enden ställer pä den lagliga regleringen av myndighetsutövning i form av 

uttagande av offentligrättsliga avgifter. Det blir anledning återkomma till 

härmed sammanhängande frågor under de enskilda paragraferna. 

Ett ämne av allmän betydelse som ej närmare berörts i lagrtl.dsremisscn 

iir vilket förfarande som skall brukas i olika slag av rättshjälpsärenden. 

Dessa kan handla om beviljande av allmän rättshjälp och det därmed sam

manhängande fastställandet av maximibelopp. om jämkning av maximibe

lopp. om byte av biträde. om olika ersättningsfrågor. om fastställande av 

rättshjälpsavgift. om upphörande av allmän rättshjälp. om beviljande av 

rättshjälp i'lt misstänkt i annan form än förordnande av offentlig försvarare. 

om förordnande av offentligt biträde. om rådgivningsavgift osv. 

Beslut om rådgivningsavgift fattas av advokat eller biträdande jurist och 

avses icke skola kunna överklagas. Från förtarandet i ärende om rådgiv

ningsavgift kan man bortse i detta sammanhang. Flertalet av övriga rätts

hjälpsbeslut fattas antingen av den domstol eller annan myndighet där hu

vudsaken är anhängig eller av rättshjälpsnämnden. I vissa fall är dock and

ra myndigheter beslutsfattare. 
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I .agstiftaren syne~ anse det vara sjlilvldart att alla beslut i frt1ga om rlitts

hjiilp som Jomstol och vissa andra myndigheter fattar är beslut under rät

tegi·111gen resp. under förfarandet i det mäl eller ärende i vilket riittshjälpen 

liimnas. Utg;'tende hlirifriin förcslt1r lagrädsremissen ändringar i 17 kap. 

14* och 311 kap. 12* RB. 34* förvaltningsprnce:-.slagen m.tl. lagrnm. Det 

synes dock t vcksamt om vissa beslut rörande rättshjlilp har siidant sam

band med sjiilva mi·1lct eller iirendet. att de kan anses utan vidare ingii som 

led i huvudprocessen. Att besluta att en person skall beviljas rättshjälp kan 

i och för sig uppfattas som ett helt fristtlendc ärende. Detsamma kan sägas 

om byte av bitriide eller jämkning av maximibelopp för rättshjiilpsavgift. 

Enligt detta synsiitt b(lrde rättshjiilpsiirende vid domstol ga in under lagen 

( 1946: 807 l om handHiggning av domstolsärendcn. Icke minst om rätts

hjälpsärendet blir ett t vt1partsärcnde mellan andra parter än parterna i hu

vudsaken kan skiil anföras för att godtaga detta betraktelsesätt. 

Frt1ga om hitriidescrsiittning iir enligt gällande regler i RB otvivelaktigt 

en fritga som avgöres genom beslut under riillegiingcn. Del har diirför legat 

niira till hands att gt1 vidare pä denna väg och göra varje uppkommande 

rättshjiilpsfrf1ga till en delfrt1ga inom huvudprocessens ram och därmed 

hi\nförlig under reglerna i RR. Della synsätt har brukats även inom det om

räde där förvaltningsprocesslagen gäller. Innebörden h~irav torde stundom 

bli att rättshjiilpsfrf1gl1rna säsom delfrägor i ett huvudförfarande formellt 

icke garanteras en lika riittssäkcr handläggning, som om de behandlats 

som sjiilvstiindiga ~irenden enligt lagen om handläggning av domstolsären

den eller förvaltningslagen. Lagrådsremissens uppläggning av förfarande

frt1gorna synes mig kunna godtas överg<)ngsvis tills man vunnit erfarenhet 

av den nya ordningen. Skall t. ex. ett maximibelopp höjas, mäste man ford

ra att den som beviljats allm1in rättshjälp Hir tillfälle yttra sig över förslaget 

innan beslutet fattas, även om RR ej har regler härom. 

Det bör ohscrveras att enligt 43 !i andra stycket andra meningen offent

ligt bitriide i vissa fall skall förordnas av annan myndighet än den hos vil

ken huvudsaken är anh~ingig. Då t. ex. länsr~itten i dess•t fall är behörig, 

blir bitriidesförordnandet hos rätten ett självständigt ärende enligt förvalt

ningsprocesslagcn. Om. såsom lagrådet senare föresl1'lr, departements

tjänsteman skall förordna offentligt biträde i vissa regeringsärenden. bör 

han dhrvid tilliimpa förvaltningslagcn. I alla de fall. då rättshjälpsfragor av

görs av riittshjiilpsnämnden. blir förvaltningslagen likaledes tillämplig på 

niimndens handläggning av saken. 

Den lämnade redogörelsen visar att rättshjälpsärendena kommer att bli 

behandlade i tämligen skiftande former beroende på i vilket sammanhang 

riittshj1ilpen skall utgti. Dessa olikheter är it:ke sakligt betingade utan en 

följd av att man valt att sä vitt möjligt knyta rättshjälpsfrågorna samman 

med själva saken. Erfarenheten fär visa om denna metod leder till ett god

tagbart resu ltal. 

En allmän fråga av intresse för lagstiftningens uppbyggnad är vad beträf-
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far den allmii1111a riillshjiilren sriirsm;1let lim avgiftsbeslutens exigibilitet. 

Gcnl1m fiiriindringen frirn kosrnadshidrag rill riirrshjälrsavgift för den ak

tualiter. Vidare kommer enligt den nya ordningen icke endast administrati

va riir hhjiilrsniimndcr utan iiven domstolar att faststiilla riittsh_iälpsavgift. 

Heslut om kostnadsbidrag iir för niirvarande il'.ke omedelharl exigibla. 

Om den r;ittssiikande icke hetalar kostnadshidrag enligt vad som äliggcr 

honom enligt beslut av riittshjiilrsniimnd. har niimnden möjlighet att ansö

ka om betalningsföreläggande i därför giillande ordning och pii s~1 vis fä en 

exekutions! itcl. 
Rättshjiilrsutredningen rSOU 1977: 49 s. 129) föreslog att heslut om 

riittshjälrsavgifts foststiillande skulle fä verkställas enligt vad som är före

skrivet om domstols dom (jämför 31 ~tredje stycket). Föredragande stats

rfalet har anfört att avsaknaden av en regel om exigihilitet inte visat sig ut

göra nf1gon rt11aglig hrist. Han tar därför ej urp utredningens förslag. 

Srörsmitlet om exigibilitet har betydelse i olika skeden. Enligt systemet 

för allmiin rättshjiilr erlägges riittshjiilrsavgiften normalt i förskott. innan 

ännu avgiften blivit fastställd. 1 de fall dä hitriide finns. vilket torde vara 

det vanliga. skall biträder ta ut avgiften i förskott intill maximihclorrer. 

Nt1got rraktiskt behov av exigibilitet föreligger d{1 ej. I andra fall. dä det 

skall inbetalas förskott rä rättshjälpsavgiften till statsverket. kan visserli

gen omedelbar exigihilitet ihland vara behövlig. men da. säsom kommer 

all framgti av det följande. nägra klara regler ej ges om när betalningen 

skall ske. kan det icke bli fräga om nf1gon omedelbar verkställighet i detta 

skede av riittshjiilrsärendet. Först när avgiften blivit fastställd och slutreg

lcring gjorts finns underlag som kan ifri1gakomma som exckutionstitel. 

I de flesta fall skall, d:'I rättshjälpsavgiften fastställes. denna redan vara 

erlagd. Behov av cxekutionstitel urpkommer först i de fall dä den fastställ

da avgiften alltjiimt utesttlr ogulden. Den situationen torde bli vanlig då 

rättshjiilrsavgiften fastställes i samband med att beslut fattas om rättshjäl

pens upphörande. Ett st1dant beslut torde oftast innebära att den som haft 

riittshjälpcn åfagges att i rättshjälpsavgift erlägga ett belorp motsvarande 

stats verkets kostnader för den rättshjälp som erhållits. 

Enligt den nya ordningen kommer beslut om en höjd rättshjiilpsavgift att 

kunna fattas av r~illshjälpens hesvärsnämnd eller av domstol i högre in

stans rå talan av det allmänna. I fråga om beslut av denna art skulle i vissa 

fall exigibilitet vara önskvärd. Vad gäller beslut av hesvärsinstans kan så

dant också gä ut rå att ersättning till biträde eller annan skall nedsättas 

med skyldighet för denne att återbetala vad han mottagit for mycket. 

En ny situation intriider även såtillvida att framgent olika slag av dom

stolar kommer att fastställa rättshjälpsavgift. Även om dessa beslut mera 

sällan innebär att nägot belopp skall inbetalas. kan dock sådana situationer 

inträffa. t. ex. om maximibelopret höjts och den rättssökande ännu inte till 

statsverket erlagt det ytterligare belopr i rättshjälpsavgift som jämknings

beslutet föranlett. Slutregleringen kan också innebära att biträdet har att 
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till statsverket inbetala viss del av del belopp som förskottsvis erlagts av 

den riittssökandc till bitriidet. 

Domstol och iivcn ·annan myndighet skall vid slutrcglcringcn fastställa 

hiträdescrsiittningen och riittshjiilpsavgiften. Avriikningen pa grund av 

dessa beslut hör. såsom framgår av vad som anföres vid 27-30 ~*·enligt 

lagrådets mening bli en ren verkställighetsangeliigcnhet. Denna fär tiinkas 

företagen. om domstol iir beslutande. på dess kansli. Del avräkningsbe

sked som diirvid upprättas borde lämpligen kunna hli exekutionslitel. Det 

synes märkligt att, om inbetalning ej sker enligt avräkningsheskedet, detta 

som bygger pti domstolens avgörande av rättshjiilpsfrägorna icke skulle ha 

annan riittsverkan än vilket som helst annat krav och blott kunna utgöra 

grundval för en ansökan om betalningsföreläggande, kanske ingiven till 

samma domstol som heslutat i de aktuella rättshjälpsfrägorna. 

Tiinkhart är självfallet att - i strid med grundtanken i vad lagrådet avser 

all föreslå - i administrativ väg åfägga de allmänna domstolarna. vilkas 

domar enligt utsökningslagstiftningen utgör exekutionstitel. att i domarna 

intaga alla de betalningsförpliktelser vartill en avräkning i rättshjälpsären

det kan leda fram. Bortsett från det osystematiska i ett sådant arrangemang 
skulle en lösning av denna art medföra ett markerande av skiljelinjen till 

förvaltningsdomstolarna. Dessa saknar i allmänhet motsvarande möjlighet 

att genom intagande av beslut, grundade på avräkningen i riittshjälpsären

det, i sina domar göra dessa beslut exigibla. Metoden att draga in avräk

ningsresultatet i rättshjälpsiirendet i domslutet i huvudsaken medför även 

andra komplikationer. bl. a. beroende pä att ny slutreglering skall ske i var
je instans. Intas avräkningsresultatet t. ex. i underrättens dom och över

klagas denna blott i huvudsaken, vinner beslutet i rättshjiilpsärendet laga 
kraft. Ändock skall ett nytt avräkningsbeslut fattas av överinstansen som 
kan innebära ändring i underrättens lagakraftvunna beslut i samma sak. 

I lagrådsremissen saknas i stort sett allt material som skulle kunna bely
sa exigibilitetsfrågorna. Underlag för något förslag härvidlag från min sida 

förefinnes därför ej. Konsekventa och hela fältet övergripande lösningar 

torde ej kunna nås utan lagstiftning. I den föreliggande situationen går det 

ej att komma längre inom det icke oviktiga område som exigibilitetcn bil

dar iin till allmänna överviiganden av den art som nu redovisats. 

Ingressen 

La1:rådet: 

Med hänsyn till vad lagrådet i det följande föreslår bör tredje att-satsen 

ges följande lydelse: "dels 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." Dessutom bör i andra an

satsen tilläggas 36 §. 
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LagrCiclc1: 

I I * beskrivs de fyra olika former för samhiillets rällshjiilp som riills
hjiilpslagcn behandlar. Därefter anges i 2 * vem som "liimnar·· riittshjiilp. 

Ordet rättshjälp brukas därvid i en annan betydelse än i lagen i övrigt. 

niimligen som beteckning for råd rn:h annat personligt bist<'ind i riittsliga 

angelägenheter. Detta bruk av termen riittshjälp kan verka förvillande. Or

det bör därför i paragrafen ersättas med "bitriide och radgivning'". som är 

de former i vilka personligt bisttmd lämnas inom ramen för lagstiftningen. 

Paragrafen har intresse bl. a. därför all den markerar förekomsten av bti

de allmiinna och enskilda advokatbyräer. Denna distinktion. som i giillan

de rätt framstår som relativt oväsentlig. rnr ökad vikt. när de lagändringar 

som nu föreslås blir genomförda. Advokater och biträdande jurister bä

de de vid allmi.inna och de vid enskilda advokathyrtler - föresläs nämligen 

genom en regel i 16 *skola fä rätt att i vissa familjeriittsliga angelägenheter 

bevilja allmän rättshjälp. I samband därmed har den beslutande alt fast

ställa maximiheloppet for rättshjälpsavgiften. Härmed ges gruppen advo

kater och bitr:idande jurister befogenhet all utöva offentlig myndighet och 

deras ställning i rättshjälpssystemet föriindras. Från att ha varit främst bi

träden får advokater och biträdande jurister ocks[1 en viktig beslutsfunk

tion inom riittshjälpssystemet. 

Advokater och biträdande jurister som är anställda vid allmän advokat

byrå intar emellertid härvidlag i sin egenskap av offentligt anstiillda en an

nan ställning än de enskilt verksamma advokaterna och biträdande juris

terna pti enskild advokatbyrå. Man kunde tänka sig all de, i likhet med 

andra statsanställda i motsvarande situation. skulle anses besluta om all

män rättshjälp för sin myndighets räkning, dvs. för den allmänna advokat

byrån. Lagförslagets 16 § är emellertid så utformad, att advokater och bi

trädande jurister beslutar i eget namn. Man måste därför uppfatta envar av 

dem som en förvaltningsmyndighet, vars beslutskompetens regleras av 

rättshjälpslagens hithörande bestämmelser. Reglerna i instruktionen 

( 1973: 249) för de allmänna advokatbyråerna blir icke tillämpliga på de be

slut de fattar om beviljande av allmän rättshjälp och fastställande av rätts

hjälpsavgiftcns maximibelopp. Detta innebär, att stadgandet i I§ nämnda 

instruktion. som begränsar förvaltningslagens tillämplighet vid allmän ad

vokatbyrä till ärende som avser byråns administrativa verksamhet, ej gäl

ler för dessa beslut. Sålunda blir förvaltningslagen att tillämpa i dessa fall. 

Frågeställningen blir av betydelse även då det gäller t. ex. reglerna i 49 § 

om besluts överklagbarhet. 

Offentligt anställda advokater och biträdande jurister är vidare, också 

när de handlägger rättshjälpsärenden. underkastade tillsyn av JK och JO 

och deras handlingar blir allmänna, om än de enligt 26§ lagen (1937: 249) 

om inskränkningar i rätten all utbekomma allmänna handlingar regelmäs

sigt är sekretessbelagda. 
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Till bdysning. a\· ifrr1ga\'arandc adv,1kater~ och hilriidandc juristers in

placering i förvaltningen kan niimnas all de förordnas av doms1olsverke1. 

De utgiir <farmcd en klar! avgriinsad personalgrupp. 

Del iir angcliiget all denna grupps förvaltningsriittsliga srnllning upp

miirksammas vid utarbetandet av verkstiillighetsföreskriflcr. Detta är ock

si1 av vikt med tanke p{1 det löpande arbetet pä de allmänna advokatbyråer

na. I anslutning hiirtill hör iivcrviigas vilket sekretesskydd som skall tilhig

gas offentligt anstiillJ advokats och bitriidande jurists beslut om beviljande 

av allmiin riit1shjiilp och fastställande av maximibelopp för rättshjiilpsav

gift och om rädgivningsavgift. Det kan ifragasättas om icke själva besluten 

bör undantas frim sekretess. Motsvarande beslut fattade av riittshjälps

niimnd iir för niirvaramk icke sekretessbelagda; se 3 * kungörelsen 

( 1939: 7l med föron.lnanden pa civilförvaltningens område jämlikt lagen 

den 2~ maj 1937 (nr 2491 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmän

na handlingar. 

De enskilt verksamma advokaterna och biträdande juristerna pit enskil

da advokatbyråer utiivar oeksä myndighet. när de beviljar allmän rätts

hjälp enligt 16 * i föreslagen lydelse. fastställer maximibelopp för rätts

hjälpsavgift etc. Det är sälunda här frflga om ett överlämnande av förvalt

ningsuppgiftcr innefattande mymlighetsutövning till enskild individ. H~ir

om stadgas i 11 kap. 6 s tredje stycket regeringsformen att övcrliimnandet 

skall ske med stöd av lag. Detta villkor uppfylles i och för sig genom stad

gandena i riittshjiilpslagen. 

Nii.r säsom i förevarande fall överlämnandet sker genom föreskrift i 

sjiilva lagen. \l)rde grundlagsrcgeln höra förstås så att lagbestämmelsen om 

överlämnamlct skall innehtilla besked om till vilka enskilda individer upp

giften ifräga överlämnas. Gruppen m~1ste vara i lagen bestämd på sådant 

sätt. att det går att fastställa vilka uppgiftsmottagarna är. 

Della krav far anses uppfyllt stivitt gäller enskilt verksamma advokater. 

Genom stadgandena i 8 kap. RB är denna grupp klart angiven. Däremot 

saknas för närvarande offentligrättslig reglering som lägger fast vilka per

soner som är biträdande jurister pti enskild advokatbyrti.. I förevarande 

sammanhang kan ej anses tillfyllest att man med ledning av den praxis som 

tillämpas pä enskilda advokatbyräcr och eljest i rättslivet med tämligen 

god säkerhet kan utpeka de personer som i nuläget regelmässigt uppfattas 

som biträdande jurister pä enskilda advokatbyråer. 

För att tillgodose grund lagsregelns syfte mti.ste det genom offentligrätts

liga kriterier slås fast vilka enskilda individer som vid varje särskilt tillfälle 

är biträdande jurister på enskilda advokatbyråer och i denna egenskap be

höriga att bevilja allmän rättshjälp, fastställa maximibelopp. efterge råd

givningsavgift etc. Nödiga regler på denna punkt kan antagas böra innehål

la krav om avlagd juridisk examen och om sådan anknytning till enskild ad

vokatbyr~1 som innefattar uppdrag att där fullgör<J. uppgifter som ankom

mer ph advokat. Vidare torde nti.gon form av registrering erfordras. exem-
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pdvis hos advokatsamfundet. som ger vederhöramlc den formella ställ

ningen av hiträdande jurist pft enskild advokatbyril. Regeringen bör be

myndigas meddela regler i detta ämne. 
Paragrafen kan under hänvisning till v;id här sagts ges följande lydelse: 

"Biträde och rådgivning enligt denna lag lämnas. när annat icke anges i 

lagen. av advokat eller hitrlidandejurist pä allmän eller enskild advokathy

rå. Regeringen meddelar niirmare bestämmelser om vem som enligt denna 

lag lir hiträdande jurist på enskild advokatbyrå." 

4 * 
Lagrilder: 

Vid rättshjälpsnämndernas tillkomst ansågs att i nämnderna vid sidan av 

lagfarna medlemmar och personer med advokaterfarenhet ocksti skulle in

gä lekmän utsedda pä förslag av kommunala organ. 1 det ursprungliga för

slaget var avsett att det skulle finnas en rättshjälpsnämnd i varje Hin. Det 

var då naturligt att lata landstinget vara förslagssrn!lare heträffande lek

männen. Man fasthöll vid denna tanke dä rättshjälpsnämndernas antal 

minskades och deras områden begränsades att överensstämma med hov

rätternas domkretsar. Landstingen i de län som ingick i rättshjälpsnämn

dens verksamhetsområde fick samverka om framläggande av förslag till 

lekmän i nämnden. En regel härom finns i 4 *andra stycket gällande lag. 
Läget förändras radikalt dä nu rättshjälpsnämndernas antal enligt lag

rådsremissen skall skäras ned till två. Vardera nämnden kommer att ha 

halva landet till verksamhetsområde. Grunden för tanken att låta förslags

ställandet beträffande lekmännen vila pä kommunala organ har därmed 

ryckts undan. Det låter sig knappast göra att ge regional förankring åt 

nämnder som skall täcka halva landet. den ena med kansli i Stockholm och 

den andra med kansli i Jönköping. De tvä lekmännen i vardera nämnden 

kan icke vara i ständ att tillföra sin nämnd ni\gon egentlig regional kontakt. 

Under si1dana omständigheter, då man av praktiska skäl mäste uppge 

det kommunala förslagsställandet, synes rimligast att regeringen själv ut

ser lekmännen. Då regeringen skall utse ordföranden. förefaller det vara 

enklast att regeringen tillsätter de båda nämnderna i deras helhet. Den får 

dä tillse att inslaget av lekmän fär en lämplig regional fördelning med beak

tande av att nämnderna skall kunna sammanträda tämligen ofta. Utseendet 

av de tvä nämnderna kan icke bli någon betungande uppgift. 

Alternativet att lilla domstolsverket utse medlemmar i nämnderna kan 

knappast tillstyrkas. Om domstolsverket. såsom föreslas i 49 a * lagrådsre

missen, får rätt att överklaga rättshjälpsnämnds beslut. kan det icke vara 

lämpligt att detta partsorgan samtidigt har att utse ledamöter i nämnderna. 

Även om klagorätten överföres till ett allmänt ombud hos verket, vilket 

lagrådet föreslär under 49 a §. kvarstår betänkligheterna. 

Under alla omständigheter anser sig lagrådet böra avstyrka förslaget att 

lfita Landstingsförbundet bli förslagsställare beträffande vissa nämndleda-
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möter. Fiirliundet lir en enskild sammanslutning med uppgift all företrlida 

landstingen i vissa sammanhang och att vara ett sc:'rviceorgan för dessa. 

Det hör icke av lagstiftaren tilldelas funktioner som här avses och som till 

sin natur 1ir s{1dana att endast folkvalda organ bör fullgöra dem. 

Beaktas vad lagr~1dct nu anfört. kan paragrafens andra stycke erhi1lla 

följande avfattning: 

"'Regeringen utser ordförande m:h övriga ledamöter i ritttshjiilpsn~imnd. 

Den lcuamot som ~kall vara enskilt verksam auvokat utses efter förslag av 

Sveriges advokatsamfunu. ·· 

:; a * 
L11grcidc1: 

Förevarande paragraf innehaller en ny föreskrift vari stallgas att Jet 

skall finnas en hcsvärsniimnd, om vilken regeringen skall meduela närmare 

bestämmelser. Niinrnden avses enligt reglerna i 49 *andra stycket bli pröv

ningsinstans for besvär anförua över beslut av rättshjälpsnämnuerna och 

andra förvaltningsmyndigheter. Enligt 49 * tredje stycket skall talan mot 

hesvärsnämndcns beslut enligt lagen ej fä föras. Om nämnden sägs icke an

nat i motiven än att den skall bli en fristaende myndighet lösgjord fran sin 

nuvarande ställning som en del av domstolsverket. 

Den nuvarande hesvärsnämnden - som under 1976 mottog I 226 ären

den - är inrymd i domstolsverket och utgör detta i viss sammansättning. 

Nämnden har författningsmässigt reglerats i instruktionen ( 1975: 506) för 

domstolsverket. I 7 § instruktionen stadgas hl. a. att nämnden består av 

ordförande och sex ledamöter och all dessa utses av regeringen. I JO~ ges 

regler om beslutförhet och om omröstning i nämnden. Av nämndens leda

möter är för närvarande tvi"! domare. bland dem ordföranden. och två ad

vokater. 

Enligt 11 kap. 4 ~regeringsformen gäller att beträffande domstolar vissa 

grundläggande regler skall ges i lag. Besvärsnämndcn är visserligen icke 

någon domstol. men dess beslut kommer i många fall att vara avgörande 

för om en medborgare över huvud kan föra sin sak inför domstol. Det lig

ger diirför nära till hands att kräva lagreglering av nämnden i grundläggan

de avseenden. Det förtjänar påpekas att besvärsnämnden har till uppgift 

att överpröva avgöranden av t. ex. rättshjälpsnämnderna. vilkas samman

sättning och förfarande är lagreglerade. 

Förevarande paragraf bör innehålla regler om nämndens namn. dess 

sammansättning och tillsättande. Utgår man från att nämndens samman

sättning förblir oförändrad, likaså att nuvarande krav för beslutförhet bibe

hålls. kan paragrafen fä följande utformning: 

"För prövning av besvär i vissa fall enligt denna lag finns rättshjälpens 

besvärsnämnd. Den bestar av ordförande och sex andra ledamöter. Ordfö

randen och ytterligare en ledamot skall vara lagfarna och erfarna i domar-
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viirv. Av övriga ledamöter skall tva vara advokater. en anställd pä allmän 

advokathyrt1 o..:h en enskilt verksam. A1erstt1ende tre ledamöter skall vara 

svenska medborgare och myndiga. 

Regeringen utser ordförande od1 övriga ledamöter för viss tid. Den leda

mot som skall vara enskilt verksam advokat utses efter förslag av Sveriges 

advokatsamfund. 

För ledamot skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om le

damot äger motsvarande tillämpning pt1 ersättare. 

Besvärsniimndcn Lir beslutför med ordföranden och minst fem andra le

damöter. 5 * andra stycket äger motsvarande tilHimpning pt1 besvärsnämn

den." 

l lagrt1dsremissen t1terges rättshjälpsutredningens förslag att. även sedan 

besvärsniimnden blivit en självständig myndighet. domstolsverket hör om

besörja att niimnden har tillgång till föredragande och kanslipersonal. Lag

rt1dct vill betona alt det för tilltron till hesvärsnämndens självständighet iir 

av vikt att niimnden far en från domstolsverket helt fristående kansliorga

nisation. 

Lagrådet: 

Enligt denna paragraf skall vad som sägs om allmän domstol i vissa upp

räknade paragrafer gälla även andra domstolar och nagra angivna admi

nistrativa myndigheter. Lämpligare synes vara att använda den generella 

termen domstol och i denna paragraf ange att med domstol i lagen skall lik

ställas de nämnda administrativa myndigheterna. Till undvikande av tvek

samhet kan dessutom i paragrafen uppräknas de domstolar som åsyftas. 

Om paragrafen formuleras på detta sätt torde uppräkningen av lagrum inte 

behövas. 

På grund av det anförda föreslår lagrådet att paragrafen ges följande ly

delse: 

"Med domstol förstås i denna lag allmän domstol. allmän förvaltnings

domstol. bostadsdomstolen, försäkringsöverdomstolen. försäkringsrätt. 

marknadsdomstolen. patentbesvärsrätten. arbetsdomstolen. skatterätt. 

fastighetstaxeringsrätt. länsrätt och krigsrätt. Vad i lagen sägs om domstol 

skall även gälla arrendenämnd. hyresnämnd. statens va-nämnd och över

exekutor. ·· 

Om 5 b § ändras i enlighet med vad som lagrådet föreslår erfordras följd

ändringar. huvudsakligen i de paragrafer till vilka det hänvisas i paragrafen 

i dess lydelse enligt det remitterade förslaget. 

6och7§§ 

LaRrädet: 

Allmän rättshjälp miiste anses vara en social förmän, vartill envar som 

31 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 90 
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uppfyller uppstLlllda villkor är berättigad. Det synes dföfor icke riktigt att i 

de bada stycken i lagen som anger förutsättningarna för erhnllandet av all

m~in rättshjälp. nämligen 6* första stycket och H första stycket. del sägs 

all allmiin riittshjiilp.filr heviljas under de angivna hetingelserna. I princip 

föreligger ingen valfrihet att hifalla eller avslh ansökan om allmän rätts

hjälp annat än vid tilliimpningen av lf1 *· Fyller sökanden villkoren. skall 

med niimnt undantag allmän rättshjälp sålunda beviljas honom. Ordet 

"fiir" hör pit anförda skäl utgft ur de bt1da styckena. 

Lar;rlidet: 

En väsentlig fråga är i vilken utsträckning kostnad för bevisning och ut

redning kan hli sädan kostnad för rättshjälp som enligt första stycket beta

las av staten. Regler härom finns i paragrafens andra stycke 2 och 3. De bå

da punkterna har tillkommit vid olika tillfällen. Punkt 2 avser bevisning vid 

allmänna domstolar och andra närstående domstolar jämte utredning i an

gelilgenhet som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall 

prövas av skiljemän och punkt 3 utredning i angelägenhet som skall prövas 

av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet. Till dessa bestämmel

ser anknyter reglerna i 24 och 25 ** som också behandlar spörsmål om be
visning och utredning. 

Reglerna i andra stycket 2 och 3 har ej undergått niigon egentlig översyn 

i samband med den i lagrådsremissen framlagda reformen. som känneteck

nas bl. a. av att alla domstolar i princip tilläggs samma ställning med avse
ende på allmän rättshjälp. Rättegangsutredningens arbete berör, såsom på

pekats i lagrtidsremisscn, vissa av hithörande frågor. Något fullständigt 

förenhetligande av reglerna rörande bevisning och utredning beträffande 

alla slag av domstolar torde ej vara möjligt. Mellan exempelvis allmänna 
domstolar och förvaltningsdomstolar torde vissa skiljaktigheter vara 

ofrtlnkomliga beroende på grundläggande olikheter beträffande bevisning

en i dispositiva tvistemål och utredningen i förvaltningsmäl. Någon närma

re analys av de faktorer som är av betydelse vid en samordning av rätts

hjälpsreglcrna ptt detta område för de olika slagen av domstolar har icke 

gjorts. Om t. ex. biträde beslutar om mindre utredning i angelägenhet som 

kan komma under allmän domstols prövning gäller enligt andra stycket 2 

vissa regler medan motsvarande beslut i en förvaltningsangelägenhet enligt 

andra stycket 3 skall fattas på grundval av något annorledes utformade kri

terier. Vidare kan nämnas att vad gäller rättshjälp för bevisning vid allmän 

domstol denna ensam har beslutanderätten därom enligt 24 *·medan i mål 

vid allmän förvaltningsdomstol rättshjälpsnämndcn har beslutsbefogenhe

ter beträffande utredning som skall tillföras målet. 

Enligt lagrådets uppfattning bör övervägas om en bättre samordning av 

rättshjälpsreglerna ptt detta område på sikt kan uppnås. 
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I I ~ 

Lagrtlclc1: 

Viss osiikerhet rader i förslaget rörande begreppsbildningen kring riitts

hjälpsavgiften. Formellt sett faststalls rättshjiilpsavgiften först i riitts

hjiilpsärendets slutskede. Redan vid rättshjiilpsiirendets hör:ian har emel

lertid ett maximibelopp fastställts för avgiften. Inbetalning fönrtsiittes ske 

under ärendets gäng. 

I och med att termen rättshjiilpsavgift införs. kan man icke längre bruka 

den i paragrafen för närv;mmde använda konstruktionen att vad den riitts

sökande inbetalar är ett bidrag till de i mi\.let uppkomna kostnaderna. Den 

föreslagna ordningen bygger ptt att den rättssökande betalar sin avgift i för

skoll och att staten betalar alla kostnader för den famnade rättshjiilpen 

som det sägs i 9 * första stycket. 

Förevarande paragraf bör innehålla den grundläggande bestämmelsen 

om rältshjälpsavgiften. Den skall framför allt ange de materiella fönrtsiitt

ningarna för avgiftens fastställande. 

En förutsättning för att rättshjälpsavgift skall fastställas är att det i den 

rättsliga angelägenhet för vilken rättshjälpen beviljats har uppkommit 

rättshjälpskostnad av den art som anges i 9 *andra stycket eller IO ~ tredje 

stycket. Finns ej sttdan kostnad. skall ni\.gon rättshjälpsavgift ej utgtt. trots 

att allmän rättshjälp ät njutits och att inbetalning kan ha gjorts pä grund av 

beslut om maximibelopp. 

Av paragrafen avses vidare enligt lagrf1dsremissen skola kunna utläsas 

alt rättshjälpsavgiften ej får överstiga de rättshjälpskostnader som upp

kommit enligt nämnda häda lagrum. Denna grundsats är av den betydelse 

att den bör komma till tydligt uttryck i lagen. 

Reglerna för rättshjälpsavgiftens erläggande finns inte endast i 

12-15 **· I dessa anges grunderna för maximiheloppets beräknande. me

dan 27 och 28 §§ (i lagrådets förslag endast 27 §J innehaller reglerna om 

själva erläggande!. Om hur avgiften fastställes finns regler i 29 * li lagr{1-

dets förslag 28 §). 

Under angivna förhållanden föreslas att paragrafens första stycke. under 

förutsättning att vad lagrådet fö~esl<)r angående 30 § beaktas, för följande 

lydelse: 

"Den som beviljats allmän rlittshjälp skall erlägga rättshjälpsavgift. om 

kostnad för rättshjälpen uppstar enligt 9 eller 10 §. Avgiften utgår med 

summan av dessa kostnader men får icke överstiga maximibeloppet enligt 

12-15 §§utom i fall som avses i 29 §." 

Bemyndigandet i andra stycket torde böra avse föreskrifter för beräkning 

av maximibeloppet men ej för rättshjälpsavgiften. Stycket torde böra änd

ras i enlighet härmed. 
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l.agrä<frl: 

Enligt första stycket i förslaget skall riittshjiilpsavgiften, när den riittssö

kandcs ärsinkomst inte iiverstiger tre gänger basbeloppet. utgöra en hund

radel av hasbcloppct, si1vida den inte av särskilda skäl nedsätts eller efter

ges. I paragrafens andra och tredje stycken anges maximiheloppct av den 

avgift som får tas ut av riittssökandc med högre inkomst. 

Som anförts vid 11 ~ for riittshjälpsavgiftcn aldrig överstiga summan av 

de kostnader som avses i 9 och 10 **· Detta innebär att även det avgiftshe
l\1pp som anges i 12 *första stycket mf1ste utgöra ett maximibelopp. Vid 

utformningen av denna bestämmelse kan man antagas ha utgf1tt från all det 

i praktiken inte kommer i fraga att bevilja rättshjälp. om inte kostnaderna 

kommer att överstiga dct!a belopp. Med de nya bestämmelserna i 9 a * 
kommer emellertid saken i ett nytt läge. I lagrädsremissen förutsätts att all

miin rättshjälp kan komma att beviljas även den för vilken endast kommer 

att uppstå sädana kostnader som avses i 9 a *· I detta fall uppkommer inte 

någon kostnad som föranleder att den rättssökande skall betala rättshjälps
avgift. 

Eftersom i vissa fall riittshjälpsavgift alltså ej kommer att slutligen fast

stiillas, bör i detta stycke inte anges rättshjälpsavgiftens storlek utan en

dast maximibeloppets. Härav följer att den i andra meningen angivna ned

sättningen och eftergiften av avgiften i stället måste avse nedsättning av 

maximibeloppet. Hinder bör av naturliga skäl ej möta mot att detta belopp 

nedsättes till noll. 
Lagrådet förordar därför att framför ordet "rättshjälpsavgiften" i första 

stycket första meningen insättes orden "maximibeloppet för" och att and

ra meningen fär följande lydelse: "Maximibeloppet fär nedsättas om sär
skilda skäl föreligger." I tredje stycket hör uttrycket "lägsta rättshjälpsav
gift" ändras till "lägsta maximibelopp". 

15 * 
Marte11i11s. Sn'11 Nyman ocll Knuts.1·011: 

Maximibeloppet för rättshjälpsavgiften fastställs enligt 19 §första styc

ket i det remitterade förslaget i samband med att allmän rättshjälp beviljas. 

Det sälunda fastställda maximibeloppet ligger sedan till grund för det eller 

de beslut om fastställande av rättshjälpsavgift som skall meddelas enligt 

förslagets 29 *. Maximibeloppet kan emellertid jämkas under de förutsätt

ningar som anges i förevarande paragraf. Beslut om sådan jämkning kan 

meddelas såväl i samband med fastställande av rättshjälpsavgift som vid 

andra tillfallen. Regeln i 19 *om fastställande av maximibelopp synes böra 

överflyttas till denna paragraf som ett första stycke. Paragrafen kommer 

då att ge föreskrifter om beslutsfattande beträffande maximibelopp för 
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riittshjälpsavgift si1viil i samband med att rättshjälp beviljas som senare un

der rättshjälpsiirendet s gång. 

Frägan om vem som skall besluta om jiimkning av maximibelopp synes 

ej böra upptas innan det iinnu angivits vem som fattar det ursprungliga be

slutet om maximibeloppet. Reglerna i det i remissen föreslagna andra styc

ket torde kunna överflyttas till 17 och 18 **·till vilka vi hänvisar. 

Enligt paragrafens tredje stycke skall fräga om jämkning tas upp bara om 

särskild anledning därtill framkommit. En sådan anledning kan vara all 

den rättssökande själv hegär jämkning. Jämkningsfrågan skall emellertid 

ocksti kunna aktualiseras självmant av behörig mymlighet. 

I specialmotiveringen upplyses atljämkningsmöjlighetcn hittills i prakti

ken har utnyttjats sällan. Detta torde i viss mån kunna sammanhänga med 

att rättshjiilpsniimnden i regel inte för någon kännedom om hur den rättssö

kandes ekonomiska förhållanden utvecklas efter det att rättshjälp har be

viljats. I detta hänseende befinner sig domstol eller annan myndighet där 

den rättsliga angelägenheten prövas ofta i ett helt annat läge. I många fall, 

såsom i mttl om underht\llsbidrag eller skadestand. kan där före bringas om

fattande utredning om partens ekonomiska förhi11landen. FramgM det av 

sädan utredning att den rättssökandes ekonomiska situation har förbättrats 

i väsentlig mån sedan rättshjälp beviljats, torde detta fä anses utgöra en an

ledning för myndigheten att ta upp jämkningsfrågan. Däremot följer av det 

föreslagna tredje stycket att myndigheten inte är skyldig att företa någon 

särskild undersökning för att utröna om det finns anledning till jämkning av 

maximibeloppet. 

Av motiven till den gällande bestämmelsen framgår att en anledning till 

jämkning kan vara att den rättssökande genom utgången av det ärende där 

rättshjälp beviljats har tillförts tillgång av betydelse (prop. 1972: 4 s. 323). 

Jämkning på denna grund kan emellertid. såsom också påpekas, inte kom

ma i fråga förrän avgörandet i saken har vunnit Jaga kraft. När behörighe

ten att besluta om jämkning överförs frän rättshjälpsnämnd till domstol 

eller annan myndighet som handlägger den rättsliga angelägenheten . 

. minskar därför möjligheten att ta hänsyn till sådan jämkningsanlcdning. 

Petren: 

Jag instämmer i vad lagrådets övriga ledamöter föreslagit under de.nna 

paragraf utom vad till viss del gäller anhängiggörandet av fråga om jämk

ning. 

Fastställande av maximibeloppet utgör ett viktigt led i förfarandet i 
rättshjälpsärendet. Den myndighet som fastställer rättshjälpsavgiften är 

nämligen, när den beslutar därom. bunden av det förut fastställda maximi

beloppet. Vill den frangä detta belopp. maste den först initiera ett ärende 

om jämkning av maximibeloppet. 

Enligt min mening bör anhängiggörande av ärende om jämkning ankom

ma i första hand på den som erhållit rättshjälpen eller pa den företrädare 
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för det allmiinna intresset. varom lagriidct framfagger förslag under 49 a *· 
Häda bör ha en lagstadgad riitt att utan siirskild begränsning väcka talan 

med yrkande om jiimkning av fastsfallt maximibelopp. Jag förcslrir därför 

ett ti!Higg härom till förslagets tredje stycke. Den behöriga myndigheten 

bör dessutom ha en möjlighet att sjiilvmant upptaga fr::i.ga om jiimkning. 

men blott om särskild <inledning däi1ill föreligger. Det kan t. ex. ha blivit 

känt for myndigheten a1t rättshjälpstagarcns ekonomiska stiillning avse

värt föriindrats jiirnfört med förhttllandena dtt allmän rättshjälp beviljades 

honom. 

Om den rättsliga angelägenheten iir anhängig vid domstol. blir jämk

ningsärendet handlagt i det mål eller ärende. vartill angelägenheten givit 

upphov. och i det förfarande som gäller för detta mäl eller ärende. Hand

has jämkningsiirendet av rättshjälpsniimnd uppkommer ett självständigt 

förvaltningsärendc. pt1 vilket förvaltningslagen är att tillämpa. Olika regcl

system blir st1lunda tillämpliga i olika jämkningsfall. Reglerna i 14- 20 ** 
förvaltningslagen kommer att iakttagas i de fall då forvaltningslagen är till

lämplig och garanterar bl. a. att rättshjälpsmottagaren hlir hörd i jämk

ningsärendet. innan t. ex. ett högre maximibelopp fastställes. Rättssiikcr

heten hör icke vara mindre <lä jämkningsfrägan handlägges I. ex. av allmän 

domstol enligt RB inom ramen för cl! annat mål eller ärende. 

Tredje stycket bör enligt min mening erhålla följande lydelse: 

.. Fråga om jämkning upptages på yrkande av den som beviljats allmän 

rättshjiilp eller av allmänna ombudet. Myndighet. som är behörig att beslu

ta om jämkning. för självmant upptaga fråga härom. om särskild anledning 

diirtill framkommit.·· 

Beträffande paragrafens första stycke färjag hänvisa till vad jag anför vid 

27-30 **· 
lo * 
Lt1RrtlJe1: 

I motiven till paragrafen sägs att advokat och biträdande jurist icke har 

nagon skyldighet all bevilja allmän rättshjälp. även om sökanden är berät

tigad därull. Det sagda har otvivelaktigt giltighet med avseende på enskilt 

verksam advokat eller biträdande jurist på enskild advokatbyrå. 

Allmän advokatbyri\ har enligt 3 § instruktionen (1973: 249) för de all

männa advokatbyraerna att lämna rättshjälp enligt rällshjälpslagen. Härav 

följer att byrån skall se till att rättssökande som är berättigad till allmän 

rättshjälp och som är i behov av biträde får den hjälp han behöver. Häri lig

ger att advokat och biträdande jurist på allmän advokatbyrä har skyldighet 

att i sådana fall i regel bevilja rättshjälp. 

17 * 
LaRrådet: 

I enlighet med vad som har anförts vid 15 § bör det i lagrådsremissen fö-
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reslagna stadgandet i andra sty-=ket niimnda paragraf rörande fri'tgan nlir 

domstol heslutar om jiimkning av maximibl'loppel för r:it1shjiilpsavgift 

överflyttas till förevarande paragraf. Vidare hör. om den föreslagna ut

formningen av 5 b S godtas. uttrycket "allmlin domstol" i paragrafen iind
ras till "domstol"'. 

Pä grund hiirav föreslfts att paragrafen ges följande lydelse: 

··Är rättslig angdägenhet anhängig vid domstol. prövas fraga om hevil

jande av allmän rättshjiilp av domstolen. Likastt heslutar domstol. där an

gelägenheten är anhängig. om jämkning av maximiheloppet för riittshjiilps

avgiften."' 

18 * 

Frägan om jämkning av maximibelopp för rättshjiilpsavgift enligt 15 § 

skall. utom i fall som anges i 17 s enligt lagr1\dets förslag. alltid prövas av 

rättshjälpsnlimnden. Bestämmelse härom föresläs skola intas i denna para

graf. Den kan fampligen erhä.lla följande lydelst:: 

"Har allmän rättshjälp icke beviljats enligt 16 s och är den rättsliga an

gelägenheten ej anhängig vid domstol. prövas frftga om beviljande av all

män rättshjlilp av rättshjälpsnämnden. Denna heslutar också. därest ange

lägenheten ej är anhängig vid domstol. om jämkning av maximiheloppet 

för räl!shjälpsavgiften." 

Lagrilde1: 

Om. såsom lagrådet föreslagit vid 15 S. första stycket i denna paragraf i 

lagrådsremissens lydelse överföres dit. kommer paragrafen att uteslutande 
behandla förutsättningarna föi- förordnande av biträde. Dlirvid gäller att. 

om allmiin rättshjälp beviljas av advokat eller biträdande jurist enligt 16 s. 
den som beviljat rättshjälpen själv automatiskt blir biträde. Ansöker nå

gon om allmän rättshjälp vid domstol eller hos rättshjälpsnämnd, torde den 

rättssökande ofta redan i ansökan om rättshjälpen begära förordnande av 

biträde. I dessa fall kommer hiträdesfrägan upp redan i anslutning till he

viljandet. De allmänna förutsättningarna för att biträde skall förordnas 

framgår av paragrafens andra stycke i det remitterade förslaget. 

!....agrådet föreslår att första stycket i paragrafen erhåller följande lydelse: 

"Beviljas allmän rättshjälp enligt 16 §,blir den som beslutat härom biträ

de till den rättssökande. I annat fall får biträde förordnas på sökandens be

gäran. om denne ej själv eller genom nägon som i tjänsteställning eller an

nars lämnar honom bistånd kan behörigen tillvarataga sin rätt." 

Såväl 19 * som 21 s kommer härefter att innehålla endast regler om bi

träde. De bör därför lämpligen sammanföras. Detta kan ske genom att 19 * 
och 20 §får byta plats. 19 §i det remitterade förslaget, som sålunda i lagrå-
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dets förslag blir ~O *·bör inplaceras under rubriken "Förordnande av bi

träde m. m.". 

Lagrådet: 

Säsom följer av vad som ovan anförts under 19 ~ bör förevarande para

graf bli 19 *. Rubriken "Rätts verkan av beslut om allmän rättshjälp" bör 

dä. utgä.. 

Paragrafens första stycke avser att reglera när en kostnad i den rättsliga 

angelägenhet. för vilken allmän rättshjälpen beviljats. blir en sl'tdan kost

nad för rättshjälpen som enligt 9 *första stycket betalas av staten. Emel

lertid har stycket närmast utformats som ett upprepande av regeln att 

r'.ittshjälpskostnaden betalas av allmänna medel. Syftet med stycket skulle 

framgå tydligare. om dess två första meningar får följande lydelse: 

"För att anses som kostnad för allmän rättshjälp enligt 9 *skall kostna

den ha uppkommit efter rättshjälpens beviljande. Som sådan rättshjälps

kostnad anses dock även biträdesersättning som belöper på tid före bevil

jandet men efter det att ansökan om rättshjälp kommit in till den myndig
het som har att besluta om rättshjälpen." 

Om det kan antas all kostnaderna för en rättslig angelägenhet inte kom

mer att överstiga maximibeloppet för den rättssökandes kostnadsbidrag. 

finns för närvarande möjlighet all utnyttja institutet allmän rättshjälp utan 

beslut av rättshjälpsnämnd. Visar sig kostnaderna sedermera bli högre än 
beräknat. kan den rättssökande ansöka om allmän rättshjälp hos rätts
hjälpsnämnden. Om ansökningen beviljas kommer han i samma läge som 

om sådant beslut hade meddelats frän början. Han fär sålunda räkna sig till 

godo som kostnadsbidrag vad han har betalat till biträdet. och biträdeser

sättningen behandlas i sin helhet som en rättshjälpskostnad. Den rättssö

kande kan med andra ord riskfritt dröja med att ansöka om rättshjälp hos 

rättshjälpsnämnden till dess kostnaderna när upp till maximibeloppet. 

Enligt förslaget blir situationen en annan. Reglerna om allmän rättshjälp 

utan beslut av rättshjälpsnämnd avskaffas. och för att biträdesersättning 

för tid före ansökningen om rättshjälp skall behandlas som en rättshjälps

kostnad krävs i princip bland annat att ansökningen har gjorts utan väsent

ligt dröjsmål. Om inte detta villkor är uppfyllt kommer allt arbete som bi

trädet har utfört före ansökningen att falla utom ramen för rättshjälpen, 

och den rättssökande går då miste om möjligheten att räkna sig till godo 

som betalning på rättshjälpsavgift vad han har erlagt till biträdet för detta 

arbete. Undantag föreslås skola gälla för det fall att synnerliga skäl förelig

ger. I denna avfattning ger regeln dock icke tillräckligt utrymme för att be

vilja allmän rättshjälp med retroaktiv verkan, om den rättssökande frän 

början har avstått frän att begära rättshjälp, därför att han på goda grunder 

har bedömt det som osannolikt att kostnaderna skulle komma att överskri-



Prop. 1978/79: 90 489 

da maximibeloppet för rättshjälpsavgiften. Lagrådet förcslär därför att. i 

stället för sista meningen i stycket. till tredje meningen fogas följande: 

·· - - - eller om eljest s~irskifda skäl föreligger." 

21 * 
LaRrädct: 

Under hänvisning till vad som har anföns vid 5 b * föreslås att uttrycket 

"allmän domstol" i fjärde stycket ändras rill "domstol" . 

...,..., ~ -- ~ 

l.awlldct: 

Under hänvisning till vad som har anförts vid 5 b ~ föresläs att uttrycket 

"allmän domstol'' i tredje styckels första mening ändras till "domstol". 

Den ifrågavarande meningen torde vara så att förstå att. dä där talas om 

ersättning till biträde. därmed avses ersättningen för alf biträdets medver

kan avseende den rättsliga angelägenheten i vad denna prövas av domsto

len. oavsett vid vilken tidpunkt biträdet utfört sitt arbete eller haft utläg

gen. Avgränsningen i 18 kap. 8 § RB torde få bli vägledande även då RB ej 

är tillämplig på målet eller ärendet vad gäller kostnaderna. som är fallet 

t. ex. i mål vid förvaltningsdomstol. Dock måste de i 19 § första stycket 

(lagrådets förslag) uppställda tidgränserna givetvis beaktas. 

Någon uppdelning av beslutanderätten mellan domstolen och rätts

hjälpsnämnden avseende olika delar av biträdesersättningen skall normalt 

ej förekomma. Däremot kan en sådan uppdelning bli nödvändig därest bi

trädet utfört arbete sedan målet slutförts. I sådant fall ankommer det på 

rättshjälpsnämnden att besluta om biträdets ersättning i denna del. 

24 och 25 §§ 

WRrädct: 

Beträffande behovet av samordning av reglerna i 24 och 25 §§om bevis

ning och utredning får lagrådet hänvisa till vad som anförts vid 9 §. För

slaget torde komma att ge part vid förvaltningsdomstol en mera gynnad 

ställning än part vid allmän domswl dfl det gäller anskaffande av utredning 

i ett anhängigt mål. 

Under hänvisning till vad som anförts vid 5 b §föreslår lagrådet att 25 § 

andra stycket andra meningen ges följande lydelse: "Ingår utredningen i 

mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol fastställes ersättning

en av domstolen." 

27 - 30 §§ 

Lagrådet: 

Dessa paragrafer innehåller bestämmelser om betalning av rättshjälps

avgift, om fastställande av sådan avgift samt om avräkning med den rätts-
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sökanJe och med bitriiue. Reglerna skulle enligt lagr~1dets mening vinna i 

överskäJlight:t om vissa omdisponeringar gjordes. Sälunda bör i en para

graf samlas föreskrifterna om betalning av riittshjälpsavgift. vilka i det re

mitterade förslaget upptas i 27 *första och tredje styckena samt 28 §. Hiir

efter kan liimpligen följa en paragraf som ger regler om när m:h av vem 

riitt~hjiilpsavgift skall fastställas tifr 29 *i Jet remitterade förslaget). I an

slutning hiirtill kan intas den regel i förslagets 30 * som ger möjlighet att 

under vissa förutsättningar faststiilla rättshjälpsavgiften till ett högre be

lopp än maximibeloppet. Hiirefter bör samlas de regler om avriikning med 

den riittssiikandc och biträde som bör ges i lag. St1dana regler finns i det re

mitterade förslaget i '!.7 *andra stycket, 28 a *och 29 *· 

1Hur1e11i11s. S1·e11 Nyman och Knutsson: 

Lagen innehilller inte nägra regler om vid vilken tidpunkt rättshjälpsav

gift skall betalas. Tydligt är emellertid att inbetalningsskyldighet skall kun

na intriida innan rättshjiilpsavgiften faststiills, vilket ju sker först när iiren

Jet har slutförts, antingen helt eller i viss instans. Förutsättningar hiirför 

skapas genom att maximibeloppet för avgiften fastställs redan i samband 

med att rättshjälp beviljas. För de domstolar pi'I vilka RB:s regler lir till

lämpliga kommer beslut om maximibelopp att gälla omedelbart. utan hin

Jer av att de inte har vunnit laga kraft, på grund av de uttryckliga regler 

härom som förcslt1s intagna i 17 kap. 14 §och 30 kap. 12 * RB. Motsvaran

de fär antagas gälla beslut av förvaltningsdomstol och förvallningsmyndig

het. Betalas inte rättshjälpsavgift kan rättshjälpen upphöra enligt 34 § 

första stycket I. 
I normalfallet, d~1 den rättssökande har biträde, skall avgift erläggas till 

bitr~iuet. Det anklimmer dä pa denne att avkräva den rättssökande avgift, 

vilket kan ske med hela beloppet på en gäng eller i delposter. Om det inte 

finns hiträde skall avgift erläggas till statsverkct. och det blir då vcderhö

randc myndighets sak att framställa kravet. Denna typ av ärenden torde 

ofta vara av sädan art att beviljandet av rättshjälp och faststiHlandet av av

giften kan ske i ett sammanhang. Om så inte är fallet torde myndigheten få 

göra en preliminär bedömning av om kostnaderna för rättshjälpen enligt 9 

och lO §§ kan beräknas uppgå till eller överstiga maximibeloppet för rätts

hjälpsavgiften. Om dessa kostnader kan förväntas bli lägre än maximibe

loppet - vilket kan vara fallet om syftet med begäran om rättshjälp i första 

hand lir att vinna befrielse frtm avgifter enligt 9 a ~ - finns det inte anled

ning att fordra att den rättssökande betalar hela maximibeloppet. Eventu

ellt behövliga föreskrifter härom kan meddelas i förordning. 

Vid tillkomsten av rättshjälpslagen fäste lagrådet uppmärksamheten viJ 

de olägenheter som kunde vara förknippade med avsaknaden av en möjlig

het att ge anstånd med betalning av kostnadsbidrag (prop. 1972:4 s. 

403-404). Lagrådet föreslog inte då någon ändripg i regleringen men ansåg 

det angeläget att frågan följdes med uppmärksamhet. Erfarenheterna hit-
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tills torde inte ge vid handen att svtirighcter har uppstätt i praktiken. Den 

hittillsvarande ordningen synes därför alltjiimt kunna godtas. men det finns 

fortfarande anledning att ha uppmiirksamhcten riktad pt1 saken. 

RiWshjiilpsavgiflen skall i princip erliiggas i fi.irskott med ledning av det 

vid riittshjälpcns beviljande fastställda och ev. senare jämkade maximibe

loppet. Avgiftens belopp fastställes i ett senare skede. vanligen dti bi1rädc1 

begär ersättning sedan den rättsliga angelägenheten slutbehandlats. Avgif

ten kan i nuläget variera normalt mellan lägst n(1gra kronor och högs! 9 040 

kronor. Beslut om maximibelopp anses gälla som rättsgrund för betalnings

skyldig.het utan hinder av att beslutet ej vunnit laga kraft. Uttrycklig regel 

därom föreslas intagen i RB beträffande beslut som fattas av de domstolar 

på vilka RB:s regler är att tillämpa. För förvaltningsdomstolarna kommer 

visserligen sädana regler att saknas. men betalningsskyldighet förutsiitts 

lik väl komma att gälla beträffande deras beslut. Detsamma är fallet med 

heshn om maximibelopp av rättshjälpsnämnd och annan förvaltningsmyn

dighet samt även av advokater och biträdande jurister. 

I 27 och 28 **i det remitterade förslaget anges ej någon tidpunkt när den 

som beviljals rättshjälp skall inbetala avgiften. Av vad nyss sagts följer 

emellertid att den som erhallit allmän rättshjälp hlir skyldig alf pfl anfonJ

ran inhetala hela maximibeloppet vid äventyr av att vid underlåtenhet 

riit!shjiilpen enligt 34 § kommer att upphöra. Avfattningen av 27 § första 

stycket enligt remissens förslag antyder <lock att avgiften. när den skall er

läggas 1ill biträde. kan betalas successivt i poster intill dess maximibelop

pel n1itts. Någon möjlighet till delbetalningar syns av ordvalet i lagen att 

döma icke finnas. när avgiften skall inbetalas till statsverket. 

Uppenbart är att regler av denna a11 mtt kan leda till ohilligheter. Den för 

vilken ett högt maximibelopp blivit fastställt för rättshjälpsavgiften L'Ch 

som inte har biträde och därför kan äläggas att omedelbart inbetala hela 

maximibeloppet till staten kan råka i svårigheter. Om i ett sådant fall den 

rättsliga angeliigcnheten kan beräknas föranleda relativt obetydliga rätts

hjälpskostnader och den slutliga rättshjälpsavgiften därför blir lttg, ter <let 

sig icke rimligt att den rättssökande skall förskottsvis inbetala flera tusen 

kronor. Resultatet kan förmodas bli att den rättssökan<le nödgas avsttt fr~m 

att utnyttja den allmänna rättshjälpen. Han går da hellre miste om den av

giftsbefrielse enligt 9 a §.vartill han kan vara berättigad. än han ligger ute 

med kanske tusentals kronor i förskottsinbetalning till statsverket på en 

avgift som kanske småningom fastställes till noll. 

Redan vi<l rättshjälpslagcns antagande 1972 riktade lagrä<let (prop. 

1972:4 s. 403-404) uppmärksamheten på dessa frågor utan att föreslå någon 

ändring av reglerna. De hittillsvarande erfarenheterna pekar icke ptt att 

större oliigenheier uppstått i praktiken. Orsaken härtill torde väsentligen 

vara au allmän rättshjälp hittills framför allt åtnjutits av personer, för vilka 
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ett relativt l~1gt maximihelopp hlivit fastställt. Dä lagstiftarens mening mt1s

te vara att även personer med maximibelopp på t1tskilliga tusentals kronor 

skall kunna i praktiken hli delaktiga av den allmänna rällshjälpens förmil

ner. måste det finnas ett lagfäst bctalningssystem som möjliggör detta. 

Det måste hetecknas som mindre tillfredsställande att det beträffande en 

offentligrättslig avgift. som skall erläggas i förskott med belopp i storleks

ordningen upp till 9 000 kronor. icke finns några i lag klart angivna regler 

om betalningssättet. Trots att man i praktiken under ett inlcdningsskede 

har kunnat reda sig utan preciserade regler pä förevarande punkt. kan 

icke. då lagstiftningen nu på ett genomgripande sätt reformeras. hittillsva

rande prohlemlöshet tas till intäkt för att frågan kan fortsatt lämnas helt 

oreglerad. Det föreligger betydande risk för obillig.het i tillämpningen. ef

terhand som nya grupper gör anspråk på de förmäner lagen erhjuder. 
Det remitterade underlaget erbjuder icke tillräckligt material för fram

läggande av slutgiltiga förslag i frågan. En möjlig lösning vore att i sam

hand med att maximibeloppet fastställs också en preliminär rättshjälpsav

gift fastställs med angivande av hur avgiften skall erläggas. Väljes en sådan 

lösning, skulle 15 § (lagrädets förslag) kunna inledas med tvä stycken och 

27 § (lagrådets förslag) förses med ett nytt andra stycke. Ett sådant alter

nativ skulle kunna få följande lydelse. 

15 §första och andra styckena (motsvarande 15 §första stycket i lagrå

dets förslag): "I samband med att allmän rättshjälp beviljas fastställes det 

för sökanden gällande maximibeloppet och den preliminära rättshjälpsav

giften. Därvid får även anges hur avgiften skall erläggas. 
Preliminär rättshjälpsavgifl utgar med maximibeloppet. Om rättshjälps

kostnaderna i den rättsliga angelägenheten kan antagas uppenbarligen icke 

komma att uppgå till maximibeloppet. utgår den preliminära rättshjälpsav
giften med det lägre belopp som kan beräknas lämna full täckning för vän

tade rättshjälpskostnader. Om maximiheloppet jämkas. får den preliminä

ra rättshjälpsavgiften också ändras." 

27 * andra stycket (lagrådets förslag): "Om annat icke angivits vid den 

preliminära rättshjälpsavgiftens fastställande erlägges denna senast två 

veckor efter det att allmän rättshjälp beviljats eller maximibeloppet jäm

kats. Överstiger avgiften tjugofem procent av basbeloppet kan betalnings

mottagaren beträffande del av avgiften bestämma senare betalningster

min." 

Införandet av begreppet preliminär rättshjälpsavgift som mått på vad 

rättssökanden har att erlägga i förskott. skulle komplicera lagstiftningen 

och ertordrar jämkningar på åtskilliga andra punkter i lagförslaget. bl. a. i 

27 § (lagrådets förslag) och beträffande avräkningsreglerna. 

Lagrådet: 

För att rättshjälpsavgiften skall kunna fastställas fordras att den beslu

tande myndigheten har en samlad bild av kostnaderna för den allmänna 
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rii11shjiilrrn i saken. Vid fastställande! har man niimligcn att 11tg{1 fran å 

ena sidan det för avgiften gällande maximibeloppet och a andra sidan sum

man av riiffshjiilpskoslnaderna. I denna summa ingtir oftast som den stör

sta posten crsiittningcn till hitriidet, varför denna måste ha blivit bcstiimd 

innan avgif1cn kan faststiillas. Vid avgiftens fastställande kan vidare kom

ma in friigan om denna skall sättas till högre helopp än maximibeloppet 

jiimlikt .'O ~ i lagr[1Jsremissens förslag. Först sedan rättshjiilpsavgiflcn 

faststiillts kan avriikningen göras. 

Alla de nämnua tre momenten. biträucsersiittningens hcstämmande. 

rä1tshjälpsavgiftens fastställande och avräkningen, förs ofta i praktiken 

samman. Avräkningen med hiträdet. som uppburit rättshjälpsavgirten i 

förs kolt, kan t. ex. icke göras utan all man vet hur stor rättshjälpsavgiften 

blivi1. Vanligen utlöser ett krav pa ersättning frun biträdet ett reglerings

fö1faramlc. Enligt förslaget skall ocksa rättshjälpsavgiften fastställas i 

samband meu att biträdesersättningen fastställs. Om det inte finns något 

biträde clkr om biträue inte hegär ersättning. skall avgiften fastställas när 

riittshjälpen upphör eller, i mal eller ärende vid domstol. när domstolen 

skiijer malet eller ärendet från sig. Vid domstol fastställs rättshjälpsavgif

ten genom beslut. som meddelas av domstolen enligt därom gällande regler 

och som kan överklagas under samma fiirutsältningar som andra beslut. I 

normalfallet kommer beslutet - liksom beslut om ersättning till biträde -

att meddelas i samband med avgörandet i själva saken. 

Det föreslagna systemet innebär. såsom också påpekas i lagrådsremis

sen. att fastställande av rättshjälpsavgift och avräkning kan komma att ske 

flera gänger i samma rättshjälpsärendc. Ett exempel på en sådan situation 

är att ett mäl vid domstol förs genom flera instanser. ett annat att ett dom

stolsförfarandc följs av en utomproccssuell handläggning. En tredje situa

tion, som inte särskilt har uppmiirksammats i remissen. är att den rättsliga 

angelägenheten först handläggs vid en förvaltningsmyndighet. som inte får 

fatta beslut i riittshjälpsfrägor, och därefter går vidare till förvaltningsdom

stol. I sa fall ankommer det pa rättshjälpsnämndcn att fastställa biträdcser

sättning och rättshjälpsavgift samt göra avräkning såvitt gäller förfarandet 

i första instans. medan motsvarande åtgärder beträffande besvärsförfaran

det avilar domstolen. Som ytterligare exempel på en situation då rätts

hjälpsavgift kan komma att fastställas vid mer än ett tillfälle kan nämnas 

att det sker hyte av biträde under ärendets gång. I klarhetens intresse bör 

lämpligen i lagen utsägas att rättshjälpsavgift skall fastställas vid de i lagen 

angivna tillfällena. iivcn om sådan avgift tidigare har fastställts för den 

rätts sökande. 

När rättshjälpsavgift har fastställts skall också avräkning ske med den 

rättssökande och med biträdet. Även avräkning kan alltså komma att äga 

rum vid flera tillfällen under rättshjälpsärcndets gång. Avräkningen skall 

ombesörjas av den myndighet som fastställer rättshjälpsavgiften. Avräk

ningen är emellertid närmast all betrakta som en verkställighetsätgärd i lik-
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hel med utbetalning av ersättning till vittne eller offentlig försvarare, expe

Jiering av dom clkr beslut. avsändande av underrättelser av skilda slag, 

t11gärdcr för delgivning etc. Det synes inte vara påkallat att avräkningen 

sker genom beslut av domstolen eller myndigheten som sädan. Bestämmel

sen bör formuleras si1 att detta framgitr. 

Niirmare anvisningar för hur avräkningen skall genomföras kan medde

las i form av tillämpningsforeskrifter till lagen. I själva lagen bör emellertid 

- i enlighet med vad som föreslt1s i 27 * andra stycket och 28 * i det remit

terade förslaget - regleras dels biträdets ansvar mot slatsverket för den 

rällshjiilpsavgift som den rältssökande har att hetala, dels möjligheten att 

innehålla bclorp som vid avräkningen tillgodoförs den rättssökande, om 

Jet finns anledning att räkna med att högre rättshjälpsavgift skall komma 

att fastställas senare i ärendet. rniremot torde det fä anses ligga i sakens 

natur b~1de att helopp som biträdet har att svara för mot statsverket också 

skall inhctalas Jit av biträdet och att belopp som den rättssökande har er

lagt utöver riittshjälpsavgiften skall återbetalas till denne. De regler som 

föreslås härom i lagen torde utan olägenhet kunna utgå. 

Under hänvisning till det nu anförda och till vad lagrådet har förordat vid 

5 b. 15 och 19 *~föreslås att 27-30 **och rubriken nännas! före 27 *får 

följande lydelse: 

"Betalning och fashtällande av rättshjälpsavgift. avräkning med den 

rältssökandc och med hiträde 

27 § Finns biträde enligt Jenna lag. erlägges rättshjälpsavgifl till biträdet 

intill Jet enligt 15 § första stycket fastställda maximibeloppet. Finns ej bi

träde, skall rällshjälpsavgift erläggas till statsverket. Har maximibeloppet 

höjts sedan rättshjälp beviljats. skall den avgift som kan föranledas av höj

ningen erläggas till statsverket. 

28 * I mål eller ärende vid domstol skall domstolen fastställa rätts

hjälpsavgiftcn i samband med att den fastställer ersättning till biträde. 

Finns ej hiträde eller begär hiträde ej ersättning. fastställes rättshjälpsav

giften när domstolen skiljer målet eller ärendet från sig eller när rättshjäl

pen upphör. Vad nu sagts gäller även om rättshjälpsavgift tidigare har fast

ställts för den rättssöl-;.ande. 

Är den rättsliga angeHigenheten ej anhängig vid domstol. skall rätts

hjälpsnämnden fastställa rättshjälpsavgiften. Därvid skall första stycket 

äga motsvarande tillämpning. 

29 § Har den som heviljats allmän rättshjälp eller ställföreträdare för ho

nom genom vårdslöshet eller försummelse föranlett ökade kostnader för 

rättshjälpen, fär vid fastsHillande av rättshjälpsavgiften maximibeloppet 

överskridas efter vad som är skäligt. 

30 § När myndighet fastställt rättshjälpsavgiften skall genom dess för

sorg avräkning göras med den rättssökande och med biträde. 

Från ersättning till biträde enligt 22 § skall avräknas vad den rättssökan

de enligt 27 * är skyldig att utge som rättshjälpsavgift till biträdet. Under-
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stiger ersiittningen den avgift som skall avräknas, svarar biträdet. om kost

nader utöver biträdcsersättningen uppkommit för riittshjälpen. mot stats

vcrket för mellanskillnaden. 

faslställes riitlshjiilpsavgiften till lägre belopp än det som den rättssii

kandc inbetalat. får med återbetalning av mellanskillnaden anstt1. om det 

finns anledning antaga att högre avgift kommer att fastställas pl.1 grund av 

yllcrligare kostnader för rättshjälpen." 

Enligt förslaget skall varje domstolsinstans för sig fatta beslut i vissa 

rättshjäfpsfrt1gor. Bortsett frän stidana beslut, som kan ingti i mals och 

iirendcs beredning. skall besluten fattas av domstolen i den sammansätt

ning den skall ha vid avgörande av själva saken. För överinstansernas del 

innehär detta att besluten fattas av kollegier på mellan tre och sju kvalifice

rade domare. Besluten är vanligen av rutinkaraktär men kräver dock vart 

och ett fltskilligt övervägande och kontrollarbete. Det synes mig föga ratio

nellt att belasta överinstansernas domare med uppgifter av detta slag. som 

kan komma att sammanlagt kräva icke helt obetydliga arbetsinsatser. Man 

torde därför böra överväga om det icke är mi.~jligt att finna former för att 

l1tminstone i alla rutinfall ltita domstolen i mindre kvalificerad sammansätt

ning än den som gäller för själva saken avgöra vissa ärendegrupper enligt 

rättshjälpslagen. 

31 * 
Lagrtldl't: 

Under hänvisning till vad som har anförts vid 5 b ~föreslås att uttrycket 

"allmän domstol" i första stycket ändras till "domstol". 

Godtas den av lagrådet föreslagna lindringen i 12 §.hör lydelsen av and
ra stycket tredje meningen jämkas. förslagsvis så att ordet "maximibe
lopp" ersätts med "detta belopp" och "avgiften" med "maximibelop
pet''. 

Med hänsyn till den innebörd som ordet domstol enligt lagrådets förslag 

till avfattning av 5 b * fätt bör i tredje stycket sista meningen ordet "dom
stols" ändras till "allmän domstols". 

34 § 

Lagnlde1: 

Godtas vau lagråuet har föreslagit beträffande 27 och 28 §§ bör hänvis

ningen i första stycket I till 28 ~ utgå. 
Under hänvisning till vad som har anförts vid 5 b §föreslås att uttrycket 

"allmän domstol" i fjärde stycket ändras till "domstol". 

Pe1rh1: 

I förevarande paragraf finns regler om upphörande av rättshjälp. innan 
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linnu den riittsliga angelägenhet för vilken rättshjälpen beviljats blivit slut

behandlad. I gällande rätt saknas föreskrift om hur ärenden om upphöran

de av riittshjälp skall anhängiggöras. I motiven till lagregeln (prop. 1972: 4 

s. 341) sägs beträffande det fall att rättshjiilpsavgift icke erlägges att det fär 

aligga biträdet att anmäla förhallandet till rättshjälpsnämnden. Meningen 

enligt det remitterade förslaget fär antas vara all anmälan i dylika fall i stäl

let skall göras till vederbörande domstol då den rättsliga angelägenheten är 

anhängig där. Fräga om rättshjälps upphörande synes i princip skola upp

tas självmant av den behöriga myndigheten när den finner anledning till

lämpa förevarande paragraf. 
Denna ordning reser ätskilliga problem. Det mhste för en domstol som är 

i färd med att handlägga ett mål te sig vanskligt att plötsligt franta part som 

atnjuter allmän rättshjälp denna förmån. särskilt om den kan utgä från att 

parten då blir nödsakad att av ekonomiska skäl lägga ned sin talan vilken 

kan vara välgrundad. Enligt gällande ordning ankommer det pa rättshjälps

nämnd att fatta beslut om upphörande. Den tar icke själv befattning med 

den rättsliga angelägenheten i sak och kan lättare besluta i frågor om rätts

hjälpens upphörande än domstolen. Den senare kan genom dylika beslut 

äventyra sin opartiska ställning. 

Nära till hands ligger att tillägga det allmänna ombudet, som lagrådet 

föreslår skola införas i rättshjälpsförfarandet. initiativrätt. Ombudet bör 
anförtros uppgiften att som part hos behörig myndighet yrka den allmänna 

rättshjälpens upphörande. Biträde som icke fått mottaga vederbörlig rätts

hjälpsavgift fär i sådant fall till ombudet göra anmälan om detta förhållan

de. Skulle eljest framkomma omständighet som kan leda till rättshjälpens 
upphörande. får allmänna ombudet göras uppmärksamt härpa. Det får se

dan ankomma på ombudet att efter vederbörlig prövning väcka frågan om 

hjälpens upphörande inför behörigt forum. Om sådan fråga skulle uppkom
ma i ett besvärsärende om allmän rättshjälp. bör det ankomma på allmänna 

ombudet att hos bcsvärsmyndigheten föra talan i sädant avseende. Före
skrift om denna allm~int ombuds talerätt bör inleda paragrafens nya fjärde 

stycke. 

Upphörandegrunderna är enligt lagförslaget fem. Några av dem avser 

fall. där den rättshjälpssökande förfarit bedrägligt eller grovt oaktsamt el

ler lämnat oriktiga uppgifter. Dessa fall synes böra särhållas från fall. i vil

ka rättshjälpens upphörande förorsakas av förhållanden som ändrats efter 

det rättshjälpen beviljats. Så har icke skett i Jagrädsremissen då - i anslut

ning till regeln i 49 a *andra stycket - vissa ändringar föreslås i förevaran

de paragrafs tredje stycke. Detta innehåller bestämmelser om den rättsliga 

verkan av att allmän rättshjälp förklaras skola upphöra. 

Huvudregeln i tredje styckets första mening är att. om rättshjälpen be

slutes skola upphöra, den som haft rättshjälpen förklaras skola själv bära 

kostnaderna för denna. Av ordalydelsen får anses följa att han icke skall 
åläggas att i efterhand betala de avgifter eller andra kostnader. för vilka 
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han intill beslutet om upphörandet fttnjutit ·avgiftshefrielse enligt 9a *· I 

styckets andra mening föresli1s en generell regel av innehäll all. om slirskil

da sbl föreligger. rättshjälpskostnaderna eller del av dessa skall betalas av 

statsverket. Samtliga upphörandefall förs sttlunda in under en och samma 

skälighetsregel. Enligt motiven fön11siitts dock de nya reglerna skola till

liimpas i överenssthmmelse med vad som gäller enligt nuvarande lag som 

är mera nyanserad. Där stadgas för de fall dä heslutet om upphörande be

ror på att riillshjälpsinnehavaren ej betalat sin avgift eller p~i att hans in

tresse av all fä saken prövad anses ha försvagats, all rällshjälpsinnehava

rens betalningsskyldighet skall hegränsas till maximibeloppet för hans av
gift. 

Enligt min mening kan erinringar riktas mot att man upphiiver den diffe

rentiering som enligt vad ovan siigs nu gliller och ersätter den med en all

män skälighetsbedömning. Betalningsskyldighet för redan uppkomna rätts

hjälpskostnader bör icke retroaktivt äläggas en rlittssökande som dragit pä 

sig dessa i den tron all kostnaderna enligt lagen skulle biiras av staten och 

som icke låtit något otillbörligt eller någon vitrdslöshet komma sig till last. 

Märkas bör vidare all. som förut framhttllits. skyldighet all erlägga riitts

hjälpsavgift intrlider. da allmän rättshjiilp beviljats och maximibeloppet för 

rättshjälpsavgiften därmed fastställts. liksom att dtt också den kostnads

krävande hjälpen omedelbart utgflr. Några frister för att olika beslut enligt 

lagen skall vinna laga kraft avvaktas icke. Betalningar skall göras liksom 

förmåner åtnjuts fortlöpande under den rätlsliga angelägenhetens hand

läggning, oavsett om de olika besluten tagit åt sig laga kraft. 

I 28 § lagrådets förslag finns en uttrycklig regel att rä11shjälpsavgift skall 

fastställas. då biträde begär ersättning eller. om biträde ej finns eller hiträ

de ej begär ersättning, dä rättshjälpen upphör. Om rättshjälpen upphör pä 

grund av beslut enligt 34 ~. får biträdet antas regelmässigt begiira ersiill

ning. Det kan därför förutsättas att. samtidigt som beslut fattas om rätts

hjälpens upphörande. slutreglering av denna sker genom bestämmande av 

ersältning till biträde. fastställande av rättshjälpsavgift för den som ditin

tills åtnjutit allmän rättshjiilp och avräkning. Den som kommit i åtnjutande 

av rättshjälp eller fatt för lågt maximibelopp fastställt ptl grund av något 

otillbörligt fö1farande eller genom att lämna oriktig uppgift kan räkna med 

all hans rättshjälpsavgift. med tillämpning av 29 ~ (lagrådets förslag). där

vid faststiilles till belopp som överstiger maximibeloppet. I grövre fall hör 

rättshjälpsavgiften kunna fastställas till så högt belopp att den täcker samt

liga rättshjälpskostnader. I de fall då den som haft rättshjälp ej låtit komma 

sig något negativt till last bör de kostnader som upplupit intill beslutet om 

rättshjälpens upphörande behandlas som om rättshjälpen riktigt atnjutits 

intill dagen för upphörandet. Tredje stycket i förevarande paragraf torde 

icke behöva innehålla någon annan regel än den att i vissa fall rätts

hjälpsavgiften kan fastställas till belopp upp till summan av samtliga rätts

hjälpskostnader. 

32 Rik.sda>?en 1978/79. I sam/. Nr 90 
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Den situatilinen kan uppkomma att, sedan beslut om upphörande av all

miin rättshjiilp fattats. beslutet efter besvär ändras i högre instans, sä att 

allmiin riittshjiilp titer skall Lllgä. I detta läge torde man fa företa en ny av

riikning för att titerställa förhållandena till vad de skolat vara. om rättshjälp 

~1tnjutits under hela tiden sedan den först heviljats för den rättsliga angelä

genhet varom är fråga. 

Om vad nu anförts vinner beaktande. skulle tredje och fjärde styckena 

erhälla följande avfattning . 

.. Beslutas enligt första styået 2 eller 3 om allmiin rättshjälps upphöran

de. för riittshjälpsavgiften fastställas till belopp intill summan av samtliga 

rättshjälpskost nader. 

Fråga om upphörande av allmiin rättshjälp upptages på talan av allmänt 

ombud. Beslut i s~1dan fråga meddelas. om den rättsliga angelägenheten är 

anhängig vid domstol. av denna och eljest av rättshjälpsnämnden. Fr:iga 

om rättshjälps upphörande för väckas i besvärsärende som avses i 49 *; 
härom beslutar den besvärsmyndighet där ärendet är anhängigt." 

Lagriidct: 

Av skäl som anförts vid 6 och 7§§ bör ordet "får" i första stycket utgå. 

37 § 

Lagrådt'I: 

Godtas lagrådets förslag att 19 och 20 §§ skall byta plats bör hänvisning

en i förevarande paragraf till 20 §första stycket ändras att avse motsvaran

de stycke i 19§. 

43 § 

Lagrådet: 

I paragrafens tredje stycke enligt förslaget finns en regel om att departe

mentschef förordnar offentligt biträde. För närvarande finns en regel i pa

ragrafens första stycke. enligt vilken departementschef fär göra anmälan 

till rättshjälpsnämnd. 

Förslaget att departementschef skall förordna biträde bör ses mot bak

grund av vad som allmänt gäller om enskilt statsråds befogenhet att fatta 

beslut. Denna fråga har nyligen varit föremål för utredning av konstitu

tionsutskottet i samband med utskottets granskning av statsri'ldens tjänste

utövning och regeringsärendenas handläggning vid 1976/77 års riksmöte 

(KU 1976/77:44 s. 12-15 samt Bil. 5). Utskottet erinrar i sitt betänkande 

om att regeringsformen bygger på att regeringsärendena avgörs kollektivt 

vid regcringssammanträde. Enskilt statsråd har vid utskottets undersök

ning befunnits utöva beslutanderätt i främst tre slag av ärenden, nämligen 

ärenden som gäller administrationen inom ett departement. kommitte

ärcnden och vad utskottet kallar externa ärenden. 
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I dessa liremlegrupper inryms nästan inga avgöranden som kan sligas ut

göra beslut rörande utredningen i t:tt regeringsärende. Bland de s. k. exkr

na iirendena avgjorda av statsråd förekommer dock nftgra fä. vilka avsett 

beredning eller förberedelse beträffande en sak, som senare skulle komma 

under regeringens bedömande. 

Lagregler av samma typ som den nu föreslagna finns i nt1got fall. Enligt 

40 ~ utlänningslagen I 1954: I 93) gäller stilunda att i utlänningsärende som är 

anhängigt hos regeringen. därest fråga om förhör uppkommer, det statsrt1d 

som ansvarar för ärenden enligt utliinningslagen eller tjänsteman som 

statsradet hestiimmer far besluta om förhör. Enligt 9* lagen I 1964: 542) om 

personundersökning i brottmå.I gäller att i nå.deärende chefen för justitiede

partementet eller den han bemyndigar därtill fär förordna om personunder

sökning eller anskaffande av läkarintyg. Då inom ramen för den undersök

ning av slatsrtidsbeslut under ~tr 1975 som konstitutionsutskottet gjort nå

got exempel pfi beslut av statsrtid inom de nämnda båda lagrummens till

lämpningsomrädc ej finns. fär det antas att beslut i förekommande fall 

metldclats av tjänsteman och ej av statsrådet. 

Allmänt gäller om beredningen av regeringsärende. utöver den allmänna 

regeln om remissförfaramlet i 7 kap. 2 *regeringsformen. vissa bestämmel

ser i instruktionen ( 1965: 386) för regeringskansliet. 81. a. stadgas i 17 * att 

chefstjänsteman och. efter departementschefens bestämmande, annan 

tjänsteman har rätt att infordra förklaring, upplysning eller yttrande som 

e1fordras för ärendes beredning. Det vore enligt lagrådets mening önsk

värt, om man kunde utveckla en enhetlig ordning för beslutanderätten rö

rande åtgärder för beredning av rcgeringsärenden. Del ligger därvid när

mast till hands att bygga vidare på det nyss citerade stadgandet i 17 * in

strnktionen för regeringskansliet och undvika att normalt ta statsråd i an

språk för beslut av denna art. Kompetensen att besluta om beredningsåt

gärd avseende regeringsärende borde kunna tilldelas vederbörande depar

tements chefstjänstemän eller ev. andra tjänstemän efter departements

chefens bestämmande. Är det fråga om något principiellt viktigt bered

ningsheslut bör detta ankomma pä regeringen och ej på enskilt statsräd. 

Konstitutionsutskottet uttalade sig vid 1976/77 ars riksmöte i ovannämnda 

utlillande för principen om kollektivt beslutande inom regeringen och 

framhöll att denna princip inte borde urholkas genom alltför vidsträckta 

bemyndiganden till enskilt statsrad. 

Rättshjälpsfri'lgorna i ett regeringsärende är uppenbart ej av den art att 

det bör ankomma på regeringen att besluta i dem. De är närmast beslut av 

den typ som avses i 17 §instruktionen för regeringskansliet. Det bör därför 

läggas på tjänsteman i departement att förordna biträde enligt förevarande 

43 § och fatta därmed sammanhängande beslut om ersättning m. m. enligt 

44 och 45 §§. Utöver de allmänna bestämmelserna härom i lagen bör när

mare bestämmelser intagas antingen i verkställighetsföreskrifler till lagen 

eller i instruktionen för regeringskansliet. 
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Under hiinvisning lill det anförda föresltir lagrade! alt. i s1iille1 fiir regeln 

i förslagets tredje slyckc. till paragrafens andra slyckes andra mening som 

en ny sista punkt fogas följande: "i annat ärende hos regeringen än som av

ses i 41~6-10 och In pä departcmentstjänsteman som regeringen bestäm

mer. .. förslaget föranleder att ordet "samt .. flyttas. 

Hiirefter torde i paragrafen efter mönster av 39 *andra stycket böra inta

gas ett nytt tredje stycke rörande hehörighel att förordna biträde under ti

den niirmast efter det att en myndighet skill malet eller ärendet frtin sig. 

Stycket föresläs fä följande lydelse: 

"Har myndigheten skilt mMct eller ärendet frän sig, äger under tiden till 

dess talan fullföljts eller tiden for fullföljd utgf1tt andra stycket motsvaran

de ti!Himpning." 

Särskild fön:skrift om till vilket departement en till regeringen ställd an

sökan skall inges bör ej upptagas i lagen. Bestämmelsen diirom i femte 

styckets första mening bör därför utgå. 

Under hänvisning till vad lagrade! ovan anfört om beredningen av rege

ringsärenden. föresU1s att till sjätte stycket fogas följande mening: "I ären

de hos regeringen ankommer vad sålunda sagts pä departementstjänste

man som regeringen bestiimmer." 

48 * 
L11grt"1Liet: 

I första stycket torde orden "utan beslut av myndighet" böra utgä. 

Av 46 och 47 ** följer att rådgivning kommer att kunna pägä under kor

tare eller längre tid och att avgiften kommer att variera alltefter tidstltgäng

en. Beslut om rädgivningsavgiflens storlek kommer därför att fordras i var

je särskilt fall. Lagrådet foreslär med hänsyn härtill. att andra stycket ges 

följande lydelse: 

"Beslut om rt1dgivningsavgift jämlikt 47 * första stycket ankommer pa 

den som meddelat rådgivningen." 

49 * 
Lagrådet: 

Under hänvisning till vad som har anförts vid 5 b ~ föreslår lagrådet att 

uttrycket "allmän domstols" i paragrafens första stycke ändras till "dom

stols". 

Paragrafen behandlaröverklagbarhetcn av beslut i rättshjälpsärende. Be

träffande beslut av domstol har i första stycket valts den lösningen att de 

för den beslutande domstolen i allmänhet gällande reglerna om överkla

gande skall gälla o<.:ksa dä talan föres mot domstolens beslut i rättshjälps

ärende. Denna regel leder bl. a. till att fullföljdsordningen kan komma att 

skifta från en domstol till en annan beroende p~ vilket regelsystem som 

skall tillämpas. Som exempel kan lagrade! peka på den olika behandlingen 
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av hovr~itts beslut i r:ittshj:ilrsfr~1ga, som uppkommit i ett dit fullfiiljt mr1l. 

t. ex. beslut om ers~ittning till bitr:ide i hovr:itten. och motsvarande beslut 

av kammarr;itt. Pi1 grund av reglerna i :"4 kap. RB kan hovriittens ifrägava

rande beslut icke komma under Högsta domstolens rrövning med mindre 

priivningstillst~111d meddelas. medan reglerna i 35 § fiirvaltningsrroeessla

gen leder till fri fullföljd frän kammarriitten till regcringsriitten betriirfandc 

ett sådant kammarriittsbeslut. Man kan s!1hmda vänta förhällandevis flera 

beslutit. ex. ersättningsfri1gor frim regeringsrätten iin fn'm Högsta domsto

len. Erfarenheterna far utvisa om dylika skiljaktigheter beroende rt1 olik

heter i de rrocessrättsliga bestiimmelserna kommer att medföra rraktiska 

olägenheter. 

Beslut i rättshjälrsfri1gor av rättshjiilrsnämnd eller av annan fiirvalt

ningsmyndighet - bortsett från de myndigheter som enligt 5 b * är likstiill

da med domstol - blir enligt huvudregeln i andra stycket alla övcrklagbara 

med besvärsnämnden som enda fullföljdsinstans. 

I styckets andra mening förcsläs en särskild regel av innebörd att talan 

mot beslut av derartemcntschef och derartementstjänsteman enligt 43 * 
skall föras hos besvärsnämnden. Vid sistnämnda paragraf har lagrådet ut

vecklat skälen varför derartementschef ej bör fatta beslut om förordnande 

av offentligt biträde m. m. Om vad sålunda anförts beaktas kommer beslut 

om offentligt biträde m. m. i visst fall att fattas av departementstjänste

man. Då denne vid utövande av denna bcslutsfunktion torde böra urpfat

tas som förvaltningsmyndighet, kommer hans beslut om biträdesförord

nandc m. m. att gä in under huvudregeln. Andra meningen i stycket hör 

därför utgi:t. 

Skulle tanken att statsråd skall fatta beslut vidhållas. bör en annan be

svärsväg anordnas. Som framgår av konstitutionsutskottets översikt rö

rande överklagande av enskilt statsrads beslut (KU 1977/78: 35 s. 5-8) 

förs talan mot enskilt statsråds beslut i administrativa ärenden. där annat 

icke särskilt föreskrives. hos regeringen. Något fall där statsråds beslut 

överklagas till en administrativ nämnd av typen rättshjälpens besvärs

nämnd är icke förut känt. Det synes statsrättsligt betänkligt att införa in

stansordningar av det slag som föreslås i remissen. Om vad lagrttdct anfört 

vid 43 *ej beaktas. torde statsråds beslut om biträde böra överklagas hos 

regeringen. 

fråga blir härefter om överklagbarheten av beslut av advokat och biträ

dande jurist vid allmän advokatbyrå. Lagrådet har vid 2 § anfört att ut

formningen av beslutsregeln i 16 § leder till all advokat och biträdande ju

rist vid allmän advokatbyrå, när de fattar beslut enligt rättshjälpslagen. är 

att uppfatta envar som förvaltningsmyndighet. Reglerna i instruktionen 

( 1973: 249) för de allmänna advokatbyråerna som begränsar överklagbar

hcten av beslut av allmän advokatbyrå till beslut i administrativt ärende. 

t. ex. angående tjänstetillsättning, kommer då att sakna betydelse i detta 

sammanhang. Uppfattas den vid allmän advokatbyrå anställde juristen 
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som myndighet. blir hans hcslut överklagbara enligt regeln i förevarande 

paragrafs andra stycke. 

/Harte11i11s. S1·e11 Nyman och K11111sson: 

Av specialmotiveringen till paragrafen framgttr att det inte är meningen 

att talan skall fa föras mot beslut i rättshjiilpsärendc av advokat eller biträ

dande jurist. Vi har inte nf1got att erinra mot en sådan ordning. Med hän

syn till vad lagrädet förut har anfört bör därför i andra stycket en andra me

ning införas av fi.iljande lydelse: "Mot beslut av advokat eller biträdande 

jurist vid allmlin advokatbyrf1 far talan dock ej föras.•· 

Petri/11: 

Föredragande statsri1det uttalar sig i den riktningen att beträffande advo

kats och bitriidande jurists beslut om beviljande av allmän rättshjälp och 

om J"astställandc av maximibelopp behov av överklagande ej finns. I sak 

kan niimligcn riittclse i dylika beslut sökas hos rättshjälpsnämnden genom 

ny ansökan om allmän rättshjälp resp. begäran om jämkning av maximibe

lopp. 

I lagstiftningen har man sidoordnat de tre i 16. 17 och 18 ~s angivna sät

ten för att bevilja allmiin rättshjälp. Det synes därför böra föreligga starka 

skäl för att göra nägon skillnad mellan dessa fall i besvärshiinseende. Ingen 

gmpp av beslut bör undantas från allmänna ombudets talcrätt. Vidare bör 

det vara av intresse för de rättssökande att besvärs vägen kunna lägga fast. 

vilken praxis med avseende på beviljande av allmän rättshjälp advokater 

och biträdande jurister vid allmiin advokatbyra har att som offentligt an

ställda iakttaga. Behovet av en besvärsmöjlighet rörande beslut av jurist 

vid allmän advokatbyrå rörande rådgivningsavgift enligt 48 * är kanske 

icke stort. men överklagandemöjlighet bör finnas. Beslut enligt 21 *tredje 

stycket om substitution blir. om särskilt undantag ej göres, överklagbara. 

Nägon praktisk betydelse torde detta förhållande knappast fä. Detsamma 

gäller biträdes beslut om utredning av mindre omfattning enligt 25 §. Biträ

des föranstaltande om utredning enligt 45 § synes överhuvud ej ha karaktär 

av beslut enligt rättshjälpslagen. 

Allt sammantaget synes tillräckliga skäl ej föreligga för att göra undantag 

frtm huvudregeln om överklagbarhet i paragrafens andra stycke för beslut 

av advokat och biträdande jurist vid allmän advokatbyrå. 

Det kan ifrågasättas om beslut av enskilt verksam advokat eller biträ

dande jurist pä enskild advokatbyrt1 bör behandlas annorledes än beslut av 

deras offentligt anställda kolleger. Härom kan sägas. att den som vänder 

sig till enskilt verksam jurist torde vara inställd på att följa den ordning 

som gäller inom den privata sektorn. där möjlighet till administrativ be

svärstalan saknas. Ur allmän synpunkt finns ej något större behov av att 

sätta enskilt verksam advokat eller biträdande jurist vid enskild advokat

byrå under den offentliga kontroll som en möjlighet till överklagande skul-
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le innehära. Skulle enskild advokal I. ex. fastställa för !äga maximibelopp, 

far det allmiinna ombudet enligt vad jag föreslagit möjlighet att påkalla 

jiimkning enligt 15 *· Det saknas sålunda tillräcklig anledning att förorda 

ett tillägg till paragrafen med regler om överklagande av hcslut av enskilt 

verksamma jurister. 

Jag kan allts~I i nu förevarande hänseende godtaga paragrafen. 

49 a * 
Lagrädet: 

I denna paragraf fön:släs att klagorätt skall tillkomma, förutom enskild 

part, domstolsvcrket. Klagorätten gäller överklagbara beslut i rättshjiilps

frågor. dvs. besh11 fattade av domstol. rättshjälpsnämml och annan förvalt

ningsmyndighet. I motiven framhålles angelägenheten av att alla slag av 

beslut i rä1tshjiilpsfr{1gor kan överklagas. 

Uppenbart är att staten har betydande både rent ekonomiska och mera 

allmänna intressen att bevaka i rättshjälpsärenden. Det är därför naturligt 

att företrädare för dessa intressen får talerätt. Därigenom får man, i enlig

het med en annan utvecklingstendens i den offentliga riitten, till st:'md ett 

tväpartsförhållande i ärenden av denna art. 

Det finns redan vissa regler härom. I instruktionen för domstolsverket 

( 1975: 506) föreskrivs sålunda att domstolsverket inom sitt verksamhets

område har att leda och övervaka rättshjälpsnämndernas tillämpning av 

rättshjälpslagen och all företräda staten vid talun mot allmän domstols be

slut om ersättning av allmänna medel till biträde enligt rättshjälpslagen och 

till offentlig försvarare. Gällande lag ger st'tlunda domstolsverket två olika 

uppgifter. Då det gäller rättshjälpsnämndernas verksamhet, har domstols
verket en direkt övervakningsuppgift med möjlighet att genom anvisningar 

och föreskrifter tillse att nämndernas tillämpning av lagen blir tillfredsstäl

lande. Vad beträffar lagens tillämpning vid de allmänna domstolarna har 

domstolsverket, främst som företrädare för statens fiskala intressen, att 

föra talan mot domstols beslut i ersätlningsfrågor inom det berörda rätls

hjälpsområdet. 

Det remitterade lagförslaget innebär härvidlag vissa nyheter. Domstols

verket föreslås som sådant skola fä generell hesvärsrätt både vad avser be

slut av domstol och vad avser beslut av rättshjälpsnämnd och andra myn

digheter. vilka tillagts rätt att besluta i frågor om rättshjälp. Såvitt gäller 

rättshjälpsnämnderna sätter de föreslagna reglerna domstolsverket i en 

dubbelställning i förhållande till dessa nämnder. Dels skall verket som 

centralmyndighet vara tillsynsmyndighet för nämnderna, dels skall verket 

som part kunna överklaga nämndernas beslut. 

Att en och samma myndighet är i förhållande till annan myndighet på en 

gång tillsynsmyndighet och ett slags motpart är ur allmän förvaltningsrätts-
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lig synpunkt en olämplig anordning. som bör undvikas. En övervakande 

myndighet bör utöva sitt inflytande över den underordnade myndigheten 

genom sin tillsynsverksamhet oc.:h ic.:ke genom all som part överklaga den 

underordnade myndighetens beslut till andra organ. Dl1 domstolsvcrket 

bör bibehalla sin allmiinna tillsynshefogenhet över rättshjiilpsomr~1det. hör 

del icke som myndighet tilldelas även uppgiften att i egenskap av rart 

överklaga rät tshjälpsheslut. 

När ett centralt ämbetsverk utrustats med besviirsrlitt lir anledningen 

härtill i allmiinhet all denna myndighet företriider eu specifikt intresse. En

ligt 48 * fjärde styc.:ket miljöskyddslagen ( 1969: 387) har!. ex. naturvärds

verket tillagts klagorätt i förhållande till vissa andra statsorgan. Är det all

mlinnas intresse av fiskalisk na!llr oc.:h eftersträvar man att ordna förfaran

det som ett tväpartsförhällande mellan staten och den enskilde. är den van

liga lösningen alt el! allmänt ombud inrättas med urpgift all företräda 

statsintresset och föra statens talan. Sa förhåller det sig inom skatteproces

sen: se !. ex. 39 * lagen ( 19.59: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbe

skallning. 

Inom socialförsäkringen har man nyligen genom nya regler i 20 kap. 12 * 
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring infört en ordning som kan synas in

nebära ett frång<'1ende av vad nyss sagts. Det allmänna intresset av all den

na lags regler om allmän försäkring m. m. tillämpas likformigt och rättvist 

skall bevakas av riksförsäkringsverket samtidigt som verket tillerkänts en 

allmän talerätt. Denna gäller även beträffande beslut av de allmänna för

säkringskassorna, över vilka riksförsäkringsverket enligt 18 kap. 2 § nämn

da lag utövar tillsyn. Av motiven (se prop. 1977/78: 20 s. 55, 65. 80-82, 

127- 128 och 136- 137) framgår emellertid att riksförsäkringsverkets funk

tion som part skall rullgöras icke av verket i dess vanliga sammansättning 

utan av helt fristående socialförsäkringsombud, vart och ett med eget an

svarsomräde och egen beslutanderätt. De utgör tillsammans en speciell en

het inom verket. Hiirigenom införes en allmän ombudsinslitution pä social

försäkringsnmrådet, ehuru denna formellt inordnats i riksförsäkringsver

ket. 

Enligt lagrådets mening bör i förevarande fall inom domstolsverket in

r:iuas ett fristaende allmänt ombud för riittshjälpsärendcn. Rättshjälps

utredningen förde fram denna tanke alternativt (SOU 1977: 49 s. 248). vil

ket ocksa omnämnes i lagradsremissen. Det är av betydelse att i lagen 

allmänna ombudets fristående ställning markeras genom att klagorätten 

anges tillkomma ombudet och ej verket. Domstols verket bör sålunda bibe

hälla sin tillsynsuppgift i vad gäller rättshjälpsnämnderna och ha att över

blicka hela riittshjälpsområdet oc.:h meddela de centrala föreskrifter som 

kan erfordras. bl. a. fastställa generella taxor. Uppgiften all överklaga 

rättshjälpsbeslut i det särskilda fallet. däribland beslut av rättshjii.lpsnämn

derna. bör däremot enligt lagen ankomma pä allmänna ombudet. Organisa

toriskt kan allmänna ombudet knytas an till domstolsverket. men på ett så-



Prop. 1978/79: 90 505 

dant s;i11 att dess frisli'lende ställning i allt som gäller dess iimhetsomr[1de 

icke äventyras. Ombudet skall sjiilvstlindigt besluta i de mttl eller ärenden 

där ombudet lir part och företräder staten. 

Vid den enligt 49 ~ valda lösningen för överklagande av beslut i rätts

hjiilpsiirenden kommer nttgon enhetlig tid för talan mot beslut i siid~rna 

ärenden i<.:ke att giilla. 

I fr~iga om de ärenden i vilka fullföljdstiden räknas frtrn beslutsdagen. sy

nes i [llskilliga fall av lätt insedda skäl kunna uppkomma svårigheter för fö

reträdaren för det allmiinna att tillvarataga det allmännas intresse. Emel

lertid torde det vara uppenbart, att avsikten icke är att han skall granska al

la heslut. utan att granskningen av praktiska skäl mtiste begränsas till att 

avse vissa grupper av ärenden eller stickprovsvis uttagna fall. Vid ett så

dant förfaringssätt torde sådana organisatoriska anordningar kunna vidta

gas att det allmiinnas klagorätt i här ifrågavarande ärenden likväl blir me

ningsfylld. 

Beträffande ett mycket stort antal rättshjälpsärenden kommer att gälla 

att besvärstiden för det allmänna räknas med utgångspunkt frän delgiv

ningsdagen. Det framstår som uppenbart att delgivning med det allmännas 

företrädare av praktiska skäl inte kan äga rum annat än undantagsvis. Det 

far antagas att företrädaren enligt verkställighetsföreskrifter fär kännedom 

om beslut som har prejudikatintresse eller som av annan anledning bedö

mes sasom särskilt angelägna att granska. Alla beslut av här ifrågavarande 

slag av vilka han icke fått del kommer att sakna laga kraft i förhållande till 

det allmänna. Även om detta icke torde innebära att sådana beslut ej kan 

verkställas. framstår det likväl fran rättssäkerhetssynpunkt som i hög grad 

otillfredsställande att det allmänna skulle ha en formell möjlighet att an

hängiggöra besvärstalan efter lång tid. Lagrådet vill därför föreslå att i pa

ragrafen upptas en bestlimmelse av innebörd, att det allmänna i dessa fall 

får föra talan mot beslut i fråga om rättshjälp senast inom viss tid. förslags

vis inom två månader från beslutsdagen. 

Det allmännas talerätt är icke blott motiverad av fiskala intressen utan 

syftar även till att främja en enhetlig praxis och likformighet inom hela 

rättshjälpsområdet. Det allmännas företrädare bör därför vid utförande av 

sin talan icke vara bunden av den i 11 § förvaltningslagen och 33 § andra 

stycket förvaltningsprocesslagen upptagna regeln - eller dess motsvarig

het på andra håll - om att part fär föra talan blott om beslutet gått honom 

emot. I förevarande paragraf bör med hänsyn härtill anges att det allmän

nas företrädare får föra talan även till den rättssökandes förmån. 

Da rättsmedlet beträffande vissa avgöranden i rättshjälpsfrågor kan vara 

vad eller revision. bör ordet "besvär" i första stycket ersättas med uttryc

ket "talan". 

Vinner vad lagrådet här anfört beaktande föreslås att förevarande para

grafs första stycke utformas på följande sätt: 

"Talan mot beslut i fråga om rättshjälp får föras, förutom av enskild 
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part. av allmiint omhuu. Riiknas besvärstid fran dagen för delgivning med 

part för ombuuet likviil ej väcka besvärstalan senare än två manader frän 

dagen för beslutet. Ombudet för föra talan även till förmtm för enskild 

part." 

Pe1rh1: 

Det förhällandct att for rättshjiilpsärendena ej kommer att finnas ett en

hetligt förfarande komplicerar läget för allmänna ombudet. Denne har att 

som part gä in i förfaranden av mycket varierande natur och där föra Jet 

allmännas talan. I vissa fall har det beslut han vill överklaga fattats i ett 

fristäende ärende om rättshjälp. som då vanligen följt förvaltningslagens 

regler. någon gtmg förvaltningsprocesslagens. Oftare torde inträffa att det 

överklagbara rättshjälpsbeslutet fattats säsom beslut under rättegången el

ler under fö1farandet i mål eller ärende. som följer ett vart sina processuel

la regler. i allmänhet utformade med hänsyn till de i m1tlet eller ärendet ak

tivt verkande parternas behov. Allmänna ombudet skall sålunda. statione

rat i Jönköping. flexibelt anpassa sig till alla de olika förfarandeordningar 

varom det kan bli fräga, enligt RB. förvaltningslagen. utsökningslagen. pa

tentlagstiftningen osv. Enligt min mening borde man efterstriiva att i möjli

gaste mån förenhetliga de regler som allmänna ombudet har att följa i sin 

verksamhet. 

Ett omrädc där relativt stor mångfald kommer att finnas är den klagotid 

allmänna ombudet för att iakttaga. Goda skäl kan anföras för att ha en fast 

klagotid för allmänna ombudet i alla slag av rättshjälpsärenden. Om all

männa ombudet för en särskild nti.got längre klagotid aktualiseras frågan 

om anslutningstalan för motpart som ej klagat inom den för honom gällan

de fristen. En genomgång av hur allmänna ombudet kan inpassas som part 

i olika slag av förfaranden vore ön sk viird. Innan en sådan gjorts, saknar 

man underlag för att överblicka vilka lagändringar som kan behövas för att 

tillgmJose detta syfte. 

I motiven till rättshjälpslagen (prop. 1972: 4 s. 347) nämns några fall då 

efter överklagande de beslut, som vid avräkningen i ärende om allmän 

rättshjälp skall ställas mot varandra, i efterhand förändras. Dessa situatio

ner kan antagas bli oftare förekommande då allmänt ombud också fär tale

rätt. Förändring av ersättningsbeslut kan föranleda ny avräkning. Dessa 

problem kan i den nya ordningen bli svårlösta. Särskilt om på talan av all

mänt ombud beslut om beviljande av rättshjälp undanröjs långt i efterhand, 

kan läget trots regeln i förevarande paragrafs andra stycke bli svårbe

mästrat. Lagen ger i sin föreslagna form begränsad ledning för rättstillämp

ningen på dessa punkter. 

50 § 

Lagräc/et: 

Under hänvisning till vad som har anförts vid 5 b ~ föreslti.s att uttrycket 

"allmän domstol" ändras till "domstol". 
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Överglingshest;imrnelscma 

Law1ide1: 

507 

Om lagri1dcts förslag till iindringar i vissa paragrafer godtas föranleder 

detta nt1grajiimkningar i andra stycket i övergiingsbestämmelserna. Regeln 

i styckets sista mening bör omfatta även maximibelopp för kostnadsbi

drag. Pt1 grund h~irav föreslås all stycket ges följande formulering: 

"Har allm~in rällshj;tlp beviljats eller enligt lo !i börjat liimnas före den

na lags ikraftträdande skall om rättshjälpen giilla följande. Bestiimmclserna 

i lo och 17 ~* ;ir fortfarande tillämpliga i sin lydelse före den I juli 1979. 

För tiden till utgtmgen av iir 1980 giiller detsamma 22 * tredje stycket. 

27-30 m:h 34 **·Utöver 17 *i den äldre lydelsen tilllimpas 17 !i andra me

ningen i den nya lydelsen. Utöver 20 § i den nya lydelsen tillämpas fortfa

rande 20 * andra stycket i den äldre lydelsen. Ersättning till medlare fast

ställs av domstolen. Bestämmelsen i 27 § första meningen i den nya lydel

sen gäller ej i den mån skyldighet att utge kostnadshidrag fullgjorts enligt 

16 §andra stycket i den iildre lydelsen. Kosinadsbidrag och maximihelopp 

för sädant bidrag som har faststmlts med tillämpning av rällshjälpslagen i 

dess iildre lydelse skall vid tillämpning av lagen i dess nya lydelse jämstäl

las med rättshjälpsavgift och maximibelopp för sådan avgift." 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

31 kap. I § 

Lagråde1: 

Om den föreslagna lindringen i 12 li rättshj~ilpslagen godtas, bör i tredje 
stycket förevarande paragraf ordet "rättshjälpsavgiften·· bytas ut mot 

"maximibeloppet". 

49 kap. 4 § 

LaRrildel: 

Eftersom enligt lagrådets förslag avräkning enligt rättshjälpslagen inte 

skall ske genom särskilt beslut av rätten (jfr vad som har anförts därom vid 

27-30 ~* rättshjälpslagen) bör det här föreslagna tillägget i första stycket 5 

ej göras. 

I andra stycket föreslås att rätten att överklaga beslut under rättegången 

i rättshjälpsärcnde skall göras beroende av missnöjesanmälan. Denna 

skall, om beslutet meddelas vid förhandling, ske genast och eljest inom en 

vecka frtm delgivningsdagen. Regeln fär till följd att allmänna ombudet ej 

kan utnyttja sin klagorätt då beslutet meddelas vid förhandling. En lösning 

kan vara att befria allmänna ombudet från kravet pil missnöjesanmälan så

som förutsättning för klagorätt. 
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52 kap. I *och 5o kap. I * 

LaJ.:rtidet: 

508 

Lagrädet vill hänvisa till vad lagrådet nyss anfört vid 49 kap. 4 * om 

missnöjesanmälan av allmänna ombudet. 

Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291) 

33 * 
Lawildct: 

Av 2 ~ förvaltningsprocesslagen följer att rättshjälpslagens regler om be

svärsrätt för allmänt ombud gäller. Den föreslagna erinran härom i denna 

paragraf bör därför utg11. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977: 729) om patentbesvärsrät
ten 

17 ~ 

Lagrådet: 

Hänvisningen i tredje stycket till rättshjälpslagen är i och för sig icke er

forderlig. Bibehålles den bör i hänvisningen, om vad lagrådet anfört vid 

49 a ~ rättshjälpslagen vinner beaktande. "dornstolsverket" ersättas med 
··allmänt ombud". 

Övriga lagförslag 

LaRrådn: 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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JU STITI EDEPA RTEM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1978-12-14 

509 

Närvarande: statsministern Ullsten. ordförande, och statsradcn 

Mundcbo. Wikström. Friggebo, Wirten. Huss, Wahlberg, Hansson, En lund, 

Lindahl. Winther, De Geer. Blix. Cars. Gabriel Romanus. Tham, 

Bondestam 

Föredragande: statsrådet Wikström 

Proposition om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. 

I Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

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

2. 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 patentbesvärsrätten, 

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

nämnder. 
7. lag om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd, 

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

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

värd i vissa fall. 

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

psykiskt utvecklingsstörda. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 24 augusti 1978. 
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Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagcn (1972:429) 

Huvudsyftet med lagförslaget är. som jag har framhällit i remissproto

kollet. att t1stadkomma en enklare och effektivare hantering av frtlgor om 
rättshjälp. Lagr[1det har llckst1 inledningsvis framhållit att rättshjälps

systemet otvivelaktigt kommer all bli enklare och effektivare om den 

organisationsförändring som innefattas i lagförslaget genomförs. Samtidigt 

anför dock lagrådet att den blivande lagstiftningen kommer att bli svårtill

gänglig i den meningen att den innehåller manga relativt invecklade 

bestämmelser. Lagrädct påpekar att de förhållanden som skall beskrivas 

delvis är av sä komplicerad natur att enkla framställningar är svåra att 

~1stadkomma. 

En ledamot av lagrådet berör vissa faktorer som gör regleringen kompli

cerad. Han ifrågasätter om inte lagen på vissa punkter bör kompletteras 

men konstaterar att lagrädsremissens uppläggning i dessa hänseenden 

övergångsvis bör kunna godtas tills erfarenheter vunnits av den nya ord

ningen. 

Såsom framgår av lagrådets yttrande visade man vid tillkomsten av 

gällande rättshjälpslag återhållsamhet när det gällde att i lag reglera olika 

frågor. Åtskilliga spörsmål bedömdes kunna överlämnas till rättstillämp

ningen. De hittillsvarande erfarenheterna av lagen - som baseras på bl.a. 

omkring 400.000 ärenden om allmän rättshjälp - har också visat all denna 

bedömning i allmänhet varit riktig. Det saknas i stort sett anledning att nu 

reglera sådana frågor som i det tidigare lagstiftningsärendet lämnades 

utanför lagen. 
En ledamot av lagrådet behandlar redan inledningsvis det förhällandet 

att termen kostnadsbidrag föreslås ändrad till rättshjälpsavgifl. Han gör 

därvid gällande att ändringen innefattar annat än en terminologisk fråga. 

I denna sak vill jag i detta sammanhang anföra följande. Den som vill 
göra sin rätt gällande i rättegång eller eljest ådrar sig ofta betydande 

kostnader för främst biträdesersättning. Rättshjälpssystemet innebär att 

staten träder in och övertar ansvaret för sådana kostnader. Detta sker 

genom att staten betalar kostnaderna i den rättsliga angelägenheten. 

Samtidigt skall den rättssökande efter förmåga bidra till dessa kostnader. 

Detta sker genom att han till sitt biträde eller till statsverket betalar 

kostnadsbidrag. Rättshjälpsutredningen föreslog att ordet kostnadsbidrag 

skulle ersättas med rättshjälpsavgift, eftersom begreppet kostnadsbidrag 

inte var entydigt. Förslaget har upptagits i lagrådsremissen. I övrigt har 

rättshjälpssystemets uppbyggnad i detta hänseende bibehållits. Av 

remissen framgär ocksä klart att ändringen enbart är av terminologisk 

natur. I övergångsbestämmelserna har därför kunnat föreskrivas att 

kostnadsbidrag vid tillämpningen av den nya lagen jämställs med rätts

hjälpsavgift. 

Samme ledamot tar också upp frågan om exigibiliteten hos beslut om 
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riittshjiilpsavgift O\:h heslut att den rättssökande skall betala rättshjälps

kostnader i samband med att allmän rättshjiilp upphör. 

Rättshjälpsutredningens förslag om att myndighets beslut om skyldighet 
att erHigga rättshjälpsavgift fär verkställas enligt vad som iir föreskrivet om 

domstols dom har inte tagits upp i lagr~idsrcmissen. Som skäl har anförts 

att det f.n. inte finns någon regel om exigibilitet beträffande kostnads

bidrag i rättshjälpslagen och att avsaknaden av en sådan regel inte har visat 

sig utgöra nägon pMaglig brist. Även om någon regel om exigibilitet inte 

införs förändras ändå rättsläget genom de nya regler om beslutsbefogen

heter som nu förcsläs. Av utsökningsrättsliga regler följer all dom och 

beslut av allmän 1.lomstol som innefattar förpliktelse att erlägga rättshjälps

avgift är verkställbara. Har rätten fastställt rättshjälpsavgift enligt 28 *· 
torde avräkningsbesked som har upprättats i samband med rättens 

avgörande kunna ligga till grund för verkställighet. Även rättens beslut om 
äterbetalningsskyldighet för den rättssökande när rättshjälp upphör är exi

gibelt. Motsvarande torde gälla vid övriga typer av domstolar. Enligt 

remissförslaget skall beslut av nu angiven art även kunna meddelas av 

arrendenämnd. hyresnämnd, statens va-nämnd och överexekutor. vilka 

alla är förvaltningsmyndigheter med uppgifter som står rättsskipningen 

nära. Att beslut av överexekutor skall kunna verkställas är uppenbart (jfr 

bl.a. 53 § utsökningslagen). När det gäller övriga nu nämnda myndigheter 

torde även deras beslut i hithörande frågor tillerkännas exigibilitet. Beträf

fande rättshjälpsnämnds och besvärsnämndens beslut av denna art 

kommer däremot liksom i dag att gälla att besluten ej kan läggas till grund 

för verkställighet. 

I praktiken torde frågan om exigibilitet sällan bli aktuell. Vid allmän 

rättshjälp har den rättssökande normalt biträde som står risken för att 

inbetalning sker. Något praktiskt behov av exigibilitet finns dä ej. Situa
tioner där den rättssökande saknar biträde liksom fall där rättshjälps
avgiften jämkas uppåt eller förordnande meddelas att rättshjälpen skall 

upphöra kan liksom nu väntas bli sällsynta. Detsamma gäller de fall då 
biträde till statsverket skall inbetala viss del av belopp som erlagts av den 
rättssökande till biträdet. 

I anslutning till de särskilda paragraferna vill jag framhålla följande. 

Jag har ingen erinran mot lagrådets förslag till ändrad lydelse av para

grafen i syfte att fä en enhetlig innebörd i lagen av uttrycket rättshjälp. 

Lagrådet tar vidare upp frågan om den förvaltningsrättsliga ställningen 

hos advokat och biträdande jurist vid allmän advokatbyrå. 

Vid arbetet på gällande rättshjälpslag eftersträvades en delegering av 

administrativa uppgifter i betydande utsträckning från rättshjälps

nämnderna till det biträde som skulle lämna rättshjälpen (prop. 1972:4 s. 



Prop. 1978/79: 90 512 

239). Enligt rättshjälpslagen fick ocksä advokater och bitrfalande jurister 

viktiga beslutsfunktioner. En sfldan funktion är r~itten att meddela rtidgiv

ning. Beslutas diirvid nedsättning eller eftergift av rädgivningsavgiften. 

medför detta att stats verket belastas i motsvarande män av kost nadcrna 

för rädgivningcn. Vidare är advokat och biträdande jurist herättigadc att 

lämna allmiin rättshjiilp utan beslut av rättshjälpsnämnd. Därvid skall 

maximibeloppet för rättshjälpen räknas ut. Särskilt bevis om rättshjälpen 

skall utfärdas. I beviset skall maximibeloppet anges. Meddelas sädan 

allmän rättshjälp kan. som lagra.Jet antyder i anslutning till 20 *· samma 

läge komma att uppsta som om rättshjälpsnämnden beviljat allmän rätts

hjälp frän början. Redan i dag har alltsi'I advokater och biträdande jurister 

funktioner som har karaktär av myndighetsutövning. 

De i lagrådsremissen föreslagna nya befogenheterna för advokat och bi

trädande jurist vid allmän advokatbyrå att bevilja allmän rättshjälp syftar 

inte till någon ändring i sak i förhallande till vad som f.n. gäller om den 

förvaltningsrättsliga ställningen för denna kategori. I samband med till

komsten av nuvarande rättshjälpslag klargjordes de allmänna advokat

byraernas ställning i skilda hänseenden (prop. 1972:4 s. 280-284 J. 

Verksamheten vid dessa byråer skulle sålunda bedrivas på samma sätt 

som advokatverksamhet i övrigt. Bestämmelserna i förvaltningslagen om 

handläggning av ärende skulle inte vara tillämpliga pä advokatverksam

heten. I stället skulle man på de allmänna advokatbyraerna tillämpa 

samma regler om god advokatsed som de enskilda advokaterna var 

skyldiga att följa. Advokaterna på de allmänna byråerna skulle sti'l under 

advokatsamfundets tillsyn och disciplin1ira myndighet. 
De angivna principerna återspeglas till viss del i instruktionen ( 1973:249) 

för de allmänna advokatbyråerna. Av denna följer att advokats eller bi

trädande jurists handläggning av fråga om rättshjälp är undantagen frän 

förvaltningslagens regelsystem. Detta förhållande bör bestä även med den 

nya ordningen. 

Lagrådet har även tagit upp frågan om sekretess vid allmän advokat

byrå. På denna punkt gäller f.n. enligt 26 §första stycket lagen ( 1937:249) 

om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar att hand

lingar som kommit in till allmän advokatbyrå eller upprättats där angående 

rättshjälp åt enskild inte får utlämnas tidigare än 70 år efter handlingens 

datum i vidare mån än handlingens ändamål kräver det eller den som i 

ärendet anlitat advokatbyrån samtycker till det. Med hänsyn till advokat

verksamhetens särskilda karaktär av förtroendeuppdrag anser jag att 

denna regel bör bestå även med de ökade befogenheter som advokater och 

biträdande jurister får enligt förslaget. Den i sak enhetliga regleringen av 

sekretessen vid allmän och enskild advokatbyrå bibehålls alltså. 

I förarbetena till nuvarande rättshjälpslag underströks att intresset av 

sekretess i ärenden om rättshjälp &t enskilda regelmässigt är sådant att det 

i praktiken aldrig kan bli aktuellt att ställa handlingar till annan myndighets 
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förfogande. Detta skulle självfallet inte 1-!1illa övriga organ inom riillshjälrs

omrädet. dvs. rä1tshjälpsnämnd och centralmyndigheten för rättshjiilpen 

(prop. 1972:4 s. 284 och JulJ 1972: 12 s. 51). Vad som tttergivits nu hör giilla 

även sedan ändringarna i rä1tshjälpslagen har genomförts. De föreslagna 

ändringarna i rältshjälpssystemet kommer emellertid all förändra silua

t ionen något. Som framgar av remissprotokollet kommer den nya 

ordningen all kräva att myndighet för att kunna besluta om jämkning av 

maximibeloppet och om rältshjälpsavgift m.m. har tillgång till handlingar 

som tidigare och pi\ annat håll har upprältals angt1cnde rättshjälpen. 

Dessutom har beslutsbefogenheterna pä rättshjälpsområdet spritts ut till 

ett större antal myndigheter. 

I remiss till lagrådet den 7 december 1978 har regeringen föreslagit en ny 

lagreglering pä sekretessomrtldel. Förslaget innefattar inga principiella 

avsteg fran den ordning som jag nu har berört. 

Lagrädet har framhällil det önskvärda i att del genom offentligrällsliga 

kriterier slas fast vilka enskilda individer som vid var:ie särskilt tillfälle är 

biträdande jurister på enskilda advokatbyråer. För egen del har jag ingen 

erinran mol en sådan ordning. Jag biträder lagrädets förslag att i rätts

hjälpslagen tas in ett bemyndigande för regeringen all meddela regler i 

detta ämne. 

4 och 5 a ~~ 

Jag har ingen erinran mol lagrådets förslag att regeringen skall utse 

samtliga ledamöter i rättshjälpsnämnd. Jag vidhtiller inte heller mitt förslag 

all låta Landstingsförbundet bli förslagsställare beträffande vissa nämnd

ledamöter. Någon nämnvärd regional förankring torde ändå ej vara möjlig 

att åstadkomma med den nya nämndorganisationen. 

Jag kan också biträda förslaget all i ökad utsträckning reglera besvärs

nämndens ställning i lag. I lagen bör sålunda tas in regler om besvärs

nämndens namn, antalet ledamöter samt huvuddelen av reglerna om deras 

kvalifikationer och tillsättande. Närmare föreskrifter om advokatinslaget i 

nämnden och nomineringen i samband därmed får meddelas av regeringen. 

Vidare hör lagen uppta regler om ersättare, beslutförhet och omröstning. I 

lagen bör också tas in en bestämmelse som gör det möjligt för regeringen 

att vid behov förordna om att nämnden skall vara delad i avdelningar. 

Besvärsnämndens namn bör vara besvärsnämnden för rältshjälpen. Den 

bör bestå av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden och ytter

ligare en ledamot bör vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Av övriga 

ledamöter bör två vara advokater. Beträffande ä.terstående ledamöter bör 

gälla att de är svenska medborgare och myndiga. Ordförande och övriga 

ledamöter bör förordnas av regeringen på viss tid. För de ledamöter som 

skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv bör finnas en eller flera person

liga ersättare, för vilka bör gälla samma kvalitikationskrav som för de 

33 Riksdag<'n 1978/79. I sam/. Nr 90 
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ledamöter de skall ersätta. I övrigt bör i lagen ges bemyndigande för rege

ringen att utse erforderligt antal ersättare. Dessa ersättare hör således inte 

vara personliga. 

Besvärsnämnden bör vara beslutför med ordföranden och minst fem 

andra ledamöter. Vid förfall för ledamot bör -- även om ledamoten inte har 

personlig ersättare - likväl eftersträvas all i bcsvärsnämnden ingär 

ersättare med samma slags kvalifikationer som ledamoten. Omröstnings

reglerna i 5 § andra stycket bör tillämpas vid omröstning i besvärs

nämnden. 

Är besvärsnämnden delad i avdelningar. bör vad som föreskrivs om 

nämnden äga motsvarande tillämpning pä sådan avdelning. 

Den föreslagna avvägningen av vad som för besvärsnämndens del bör 

regleras i lag bör för enhetlighetens skull leda till vissa justeringar av 

reglerna i 4 ~ angående rättshjälpsnämnd. I lagen bör sålunda beträffande 

advokatinslaget endast föreskrivas att av nämndens ledamöter två skall 

vara advokater. Kravet på bosättning inom nämndens verksamhetsomräde 

synes kunna utgå i fråga om både advokater och övriga ledamöter. Vad 

gäller ersättare för ledamöterna i rättshjälpsnämnd bör endast ersättare för 

ordföranden vara personlig. För ersättare i övrigt bör samma principer 

gälla som har redovisats beträffande besvärsnämnden. 

I fraga om besvärsnämnden anser jag i övrigt att domstolsverket utan 

menliga verkningar för tilltron till nämndens självständighet hör kunna 

förse nämnden med föredragande- och kanslipersonal. 

5 b. 6 och 7 !ili 

Jag godtar lagrådets förslag. 

9 !i 

Som lagrådet framhåller har de av lagrådet angivna reglerna om 

bevisning och utredning inte undergått någon egentlig översyn i detta 

lagstiftningsärende. Detta sammanhänger bl.a. med att det i uppdraget för 

rättegångsutredningen ( 1977:06) ingår att uppmärksamma reglerna om 

bevisning. Inom ramen för detta uppdrag är det möjligt att överväga de 

synpunkter som lagrådet nu anför. 

11 ~ 

De förslag som har lagts fram i lagrådsremissen innefattar inte någon 

saklig ändring av det nuvarande kostnadsbidragssystemet. Detta system 

kännetecknas av en strävan att se till att den rättssökande på förhand kan 

avgöra vilket belopp han får betala i bidrag till täckande av de samlade 

kostnaderna för handläggningen av den rättsliga angelägenheten. För att 
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nä detta syfte har kostnadshidragssystemet konstruerats som ell system 

med maximibelopp. Därigenom fflr den rättssökande veta vilket kostnads

hidrag han högst får betala. Överstiger rättshjälpskostnaderna maximi

beloppet, svarar staten för de överskjutande kostnaderna. Blir i1 andra 

sidan rättshjälpskostnaderna lägre än maximibeloppet, motsvarar 

kostnadsbidraget dessa kostnader. I samband med att rättshjälp heviljas 

fastställs maximiheloppet. När den rättsliga angelägenheten slutförs m:h 

samtliga rättshjälpskostnader är kända bestäms slutligt storleken av 

kostnadsbidragct. Reglerna är emellertid också så utformade all av den 

rättssökande kan krävas att han betalar in kostnadsbidrag intill det fast

ställda maximibeloppet redan i början av den rättsliga angelägenheten. För 

att ge möjlighet att korrigera bl.a. en alltför stor inbetalning i inledningen 

av förfarandet ges regler om avräkning med den rättssökande. I gällande 

rättshjälpslag t1terfinns under rubriken Kostnadshidrag i 11- 15 ** reglerna 

om kostnadsbidrag. I 11 * ges en del av innebörden av termen kostnads

bidrag genom att där föreskrivs att den rättssökande skall bidra till kost

naderna för allmän rättshjälp enligt vad som sägs i 12-15 **· 
Det förhållandet att termen kostnadsbidrag ersätts med termen rätts

hjälpsavgiti innebär alltsä ingen ändring i systemets konstruktion. Den 

rättssökande skall fortfarande bidra till rättshjälpskostnaderna genom att 

betala in medel intill det fastställda maximibeloppet. Det belopp som 

hetalas in i ärendets början har i lagen benämnts rättshjälpsavgift och inte 

maximibelopp. Den senare termen anger endast den ram inom vilken 

betalningen sker. Detta kommer till uttryck bl.a. i 15 * enligt vilken 

maximibeloppet under förfarandets gfmg kan jämkas, dock ej under vad 

som redan har betalats i rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften fastställs 

visserligen. säsom lagradet har anfört. formellt först i rättshjälpsärendets 

slutskede. Detta är emellertid i praktiken av mindre betydelse till följd av 

att betalningen av rättshjälpsavgift normalt skall ske redan dessförinnan. 

Det sagda innebär att termen rättshjälpsavgift kan sägas ta sikte pil två 

olit..:a saker. nämligen dels den avgift som fastställs enligt 29 * (lagrr!ds

remisscns förslag). dels den avgift som dessförinnan är förfallen till 

betalning enligt 27 * ()agrädsremissens förslag). I flertalet fall sammanfaller 

dessa belopp till storleken. Betalningsskyldigheten enligt 27 ~ är sank

tionerad genom bestämmelser om upphörande av rättshjälpen vid 

Ulebliven betalning. 

Enligt min mening finns det inte anledning att ändra på det angivna 

systemet. Det innehär att jag inte är beredd att godta lagrådets förslag till 

ändrad lydelse av 11 ~ första stycket. Vad lagrådet föreslår synes kunna 

uppfattas så. att den som beviljats allmän rättshjälp skall erlägga rätts

hjälpsavgift endast under förutsättning att rättshjälpskostnad uppstår och 

att rättshjälpsavgift inte ens preliminärt fär avkrävas någon med högre 

belopp än rättshjälpskostnaderna. Samtidigt förutsätts (se lagrädet i 

anslutning till 27 ~) att rättshjälpsavgift intill maximibeloppet skall kunna 
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betalas in i bö1jan av handläggningen av rlittshjälpsärcndcl. Lagr~1dets 

förslag skulle med en sadan tolkning fä till effekt alt betalning av rätls

hjälpsavgift ofta inte skulle kunna avkrävas den rätlssökande eftersom det 

i ett tidigt skede av förfarandet inte är känt hur stora rättshjälpskost

naderna blir eller om dessa kostnader uppg~ir till maximibeloppet. Regeln 

om upphörande av allmän rällshjälp pi'! grund av underfaten inbetalning av 

rättshjälpsavgift skulle ockst1 sättas ur spel i många fall. Jag anser därför 

att första stycket i paragrafen bör behålla lydelsen enligt lagrådsremissen. 

Jag godtar lagrådets förslag till ändrad lydelse av 11 s andra stycket. 

Jag har ingen erinran mot de av lagrädet förordade ändringarna i lag

texten. 

IH 

Tre ledamöter av lagrådet föreslår viss omredigering av texten i 15, 17. 

18 och 19 **· Mot detta har jag ingen erinran. Jag biträder också i övrigt 

vad dessa ledamöter har anfört i anslutning till 15 li. Detta innebär att jag i 

motsvarande mån inte är beredd att godta det förslag till ändrad lydelse av 

paragrafen som den fjärde ledamoten av lagrådet har framfört. 

16- 18 och 19 sli 

Lagrådet har föreslagit ändringar av redaktionell natur i 17. 18 och 19 ss. 
Vidare anser lagrädct att 19 och 20 ** bör byta plats. Jag godtar i allt 

väsentligt dessa ändringsförslag liksom kommentaren till 16 s. 

Lagrådet har föreslagit ändrad lydelse av de två första meningarna i 

första stycket. Förslaget innefattar i sak ingen ändring i förhållande till 

gällande rättshjälpslag. Jag finner inte skäl att på denna punkt följa 

lagra.dels ändringsförslag. Däremot anser jag liksom lagrådet att rubriken 

"Rättsverkan av beslut om allmän rättshjälp" kan utgii. 

Lagriidet har vidare föreslagit ökade möjligheter att låta biträdesersätt

ning vara ersättningsgill i den mån den avser tid före ansökan om rätts

hjälp. Enligt lagradets förslag bör rätten till ersättning vidgas genom att 

kravet på synnerliga skäl (första stycket sista meningen i lagrådsremissens 

förslag) ändras till särskilda skäl. Härutöver har lagrådet föreslagit viss 

redaktionell jämkning. 

Flera skäl talar enligt min mening emot förslaget om vidgad ersättnings

rätt. Förslaget synes bygga pa det förhållandet att avskaffandet av insti-
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tutcl riittshjälp utan beslut av riittshjälpsnämnd i visst fall kan ge för

sämrade möjligheter att fö ersättning för tid före ansökan. Fall där detta 

förhållande har praktisk betydelse torde emellertid vara mycket sällsynta. 

Genom möjligheten för advokater rn:h biträdande jurister att själva bevilja 

allmiin riittshjälp i en stor grupp av mål kommer behovet av regler som ger 

utrymme för retroaktiv ersällning all minska avsevärt. Ett annat skäl är att 

det inte hör skapas regler som kan leda till besvärliga tillämpningsproblem, 

vilket torde bli fallet om man i någon mera avsevärd utsträckning öppnar 

möjlighet till retroaktiv ersättning utöver den som följer av huvudprin

cipen. Lagrådsremissens krav pä synnerliga skäl bör alltstl. behållas. 

Däremot har jag ingen erinran mot lagradets ändringsförslag i redaktionellt 

hänseende. 

21. 22 och 25 §§ 

Dessa paragrafer bör. som lagrade! har föreslagit, ändras som en följd av 

ändringen i 5 b §.Jag biträder vad lagrådet har anfört i anslutning till 22 §. 

27-30 §§ 

När det gäller betalning av rättshjälpsavgift och anstånd med betalning 

inncfattclr lagrådsremissen inget avsteg från gällande ordning. Denna 

ordning godtogs uttryckligen av lagrådet och av riksdagen vid det förra 

lagstiftningsärendets behandling (JuU 1972: 12 s. 38-40). Erfarenheterna 

hittills har inte gett vid handen att svärigheter har uppstått i praktiken. Att, 

som en ledamot av lagrådet föreslar, pä detta område införa regler i rätts

hjälpslagen skulle komplicera lagtexten. Vidare skulle en reglering i detta 

hänseende vara ägnad att medföra ökad byråkrati utan att påtagliga vinster 

i andra avseenden uppnås. Jag kan därför inte ansluta mig till vad lagråds

ledamoten har föreslagit. 

Vad lagrådet i sin helhet har anfört beträffande fastställande av avgift 

och avräkning m.m. kanjag biträda. Jag kan också godta lagrådets förslag 

till lydelse av 27-30 §§.som främst innefattar jämkningar av redaktionell 

art. Detsamma gäller rubriken närmast före 27 §. 

En ledamot av lagrådet har tagit upp fall då en rättshjälpsfråga är aktuell 

i högre rätt och har ansett att det bör övervägas att låta domstolen i mindre 

kvalificerad sammansättning än den som gäller för själva saken avgöra 

vissa ärendegrupper enligt rättshjälpslagen. Besluten i dessa frågor är, 

enligt vad denne ledamot anför, vanligen av rutinkaraktär men kräver dock 

vart och ett åtskilligt övervägande och kontrollarbete. 

Självfallet bör frågor om rättshjälp handläggas på den nivtl. som är mest 

rationell. Den tanke som lagrådsledamoten har framfört är värd att över

väga. Spörsmålet har emellertid sådan räckvidd att saken får tas upp i ett 

senare sammanhang. 
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31 m:h 34 ** 
Jag ansluter mig till lagrlidets förslag. 

I anslutning till 34 *har en ledamot av lagrädet föreslagit att frägan om 

upphörande av allmiin rättshjiilp skall tas upp pä initiativ av en företrädare 

för det allmänna. Som grund för förslaget har anförts att, om den rättsliga 

angelägenheten är anhängig vid domstol och domstolen själv skulle ta upp 

frågan om upphörande av rli!lshjälp, de!la skulle kunna äventyra dom

stolens opartiska ställning. Det finns emellertid flera skäl som talar mot en 

sådan lösning. För att foretriidarcn för det allmänna skulle kunna utöva sin 

initiativrätt skulle det, som lagrådsledamoten ocksä är inne på. i manga fall 

krävas att domstolen underriittade företrädaren om att upphörande <1V 

rättshjälpen kunde ifragasättas. Även en si\dan underrättelseskyldighet 

skulle med lagrt1dsledamotens synsätt vara ägnad att iiventyra domstolens 

opartiska ställning. För min del anser jag emellertid att farhagorna pä den 

här punkten lir överdrivna. Förslaget om initiativrätt är ocksä ägnat att 

leda till ökad byrakrati. Jag är därför inte beredd att godta det. 

Samme lagrf1dsledamot förcslftr ocks11 ändring i reglerna om kostnads

ansvar när allmiin rättshjälp upphör. Lagrädsremissen syftar i det hän

seendet ink till ni1gon ändring i förhållande till gällande lag. Hittills

varande eri"arenheter visar inte att det skulle finnas ni\gra olägenheter med 

nuvarande ordning. Jag är därför inte beredd att godta ändringsförslaget. 

36 och 37 ** 
Jag bitriider lagrädets förslag. 

4H 

Lagrade! har föreslagit lindrade regler i fråga om beslutsbefogenheten 

vid rättshjälp genom offentligt biträde i ärende hos regeringen. 

Som lagrr1det har angivit finns i nuvarande författningsreglering exempel 

pä att ätgärd som avser beredning eller förberedelse i regeringsärende 

beslutas av statsråd eller tjänsteman som statsrådet bestämmer. En sådan 

ordning fär enligt min mening anses lämplig även när det gäller frågor om 

rättshjälp. Enligt nuvarande reglering ankommer det pä departements

chefen eller tjiinsteman som han bestämmer att i ärende hos regeringen 

göra anmälan om behov av offentligt biträde till rättshjälpsnämnd och att 

yttra sig till nämnden i rättshjälpsfräga. Jag finner ej anledning att. när det 

nu införs heslutsuppgifter i fråga om rättshjälp, låta dessa helt och hållet 

falla utanför dcpartemcntschefens behörighet. I praktiken torde emellertid 

uppgifterna normalt komma att delegeras till tjänsteman som departe

mentschcfen hestämmer. 

Lagrädets förslag om behörighet att förordna biträde under tiden 

närmast efter det att en myndighet skilt målet eller ärendet frän sig kan jag 
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god1a. Jag godlar ocksi1 lagr.t1de1s förslag all regler i denna fr.tiga tas in i ell 

ny11 tredje s1yckc samtidigt som bestämmelsen om förordnande av biträde 

i regeringslirendc fogas till andra styckd som en ny sista punkt. Liksom 

lagrf1de1 anser jag all bcsliimrnelsen i femte stycke! om till vilkcl deparlc

menl en ansökan skall inges kan utgi1. 

Jag ansluter mig 1ill lagri1dets förslag. 

U11rycket "allmän domstols" bör. som lagrtidet anfört. ändras till 

"'domstols". 

För det fall att dcpartementschef tilläggs beslutsbefogenhet enligt 43 * 
har lagradet förordat att det ordnas en annan besvärsväg än den som 

föresläs i 49 *· Lagrådet framhåller att något fall där statsråds beslut över

klagas till en administrativ nämnd av typ rättshjälpens besvärsnämnd inte 

förut är känt. Lagrt1det föreslår att statsråds beslut om biträde överklagas 

hos regeringen. 

För min del anser jag det mindre ändamålsenligt att låta regeringen bli 

slu1instans i rättshjälpsfrt1gor. Det är en klar fördel att låta departements

chefs beslut -- enligt huvudregeln för rättshjälpsfrägor i förvaltnings

ärendcn - överklagas 1ill bcsvärsnämnden med dess breda erfarenhet i 

si1dana frf1gor. Lagrådet har också föreslagit att beslut av departements

tjänsteman skall överklagas dit. 

Jag anser inte att n{1gra betänkligheter behöver vara förbundna med den 

nu föreslagna instansordningen. Jag vid häller sälunda vad som har anförts 
i lagrtidsremissen pt1 denna punkt. 

Jag har i remissproiokollel intagit den slåndpunkten att det inte finns 

nr1got behov av all kunna överklaga beslut av advokat och biträdande 

jurist i rättshjälpsärende. Tre av lagrådets ledamöter ansluter sig till denna 

uppfattning i sak men anser att det behövs en uttrycklig bestämmelse i 

frägan. Jag delar den uppfällningen. 

Anledning saknas att i andra stycket särskilt nämna beslut av departe

mentschef och departementstjänsteman. Sådana beslut ryms redan under 

första meningen i stycket. 

49 a * 
Lagrådet har föreslagit att det allmännas talan i rättshjälpsfrågor skall 

föras av ett allmänt ombud, inrättat som ett fristående organ inom 

domstolsverket. och att klagorätten skall anges tillkomma ombudet och ej 

verket. Som skäl anför lagrådet att det frän allmän förvaltningsrättslig 
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synpunkt iir olämpligt all domstolsverket. samtidigt som det har uppgifter 

som tillsynsorgan. har ansvaret för att föra det allmännas talan i rätts

hjiilpslh1gor. En övervakande myndighet bör. menar lagrådet. utöva sitt 

inllytamle över den underordnade myndigheten genom sin tillsyns
verksamhet och inte genom all som part överklaga den underordnade 

myndighetens beslut till andra organ . 

.Ä. ven jag anser det önskvärt att tillsynsfunktionen sä långt möjligt hälls 

ätskikl fri:'m uppgiften att pä det allmännas vägnar föra talan mot beslut i 

riittshj~ilpsfrägor. Härav följer dock inte att talerätten rnäste läggas på ett 

siirskilt organ inom domstolsverket. Behövlig självständighet för de 

tjänstemi;n som skall handlägga besvärsfrågor torde stå att vinna redan 

genom att de i dessa fragor blir direkt underställda verkets styre'lse och 

generaldirektör. Anledning saknas alltsä att införa ett allmänt ombud. 

F.n. har JK befogenhet att föra talan på det allrnännas vägnar i samma 

utsträckning som domstolsverket. Frågan om JK:s framtida ställning är 

f.n. föremål för överväganden inom justitiedepartementet. I avvaktan på 

de kommande ställningstagandena saknas det enligt min mening anledning 

all i detta lagstiftningsärende frångå den hittillsvarande ordningen när det 

gäller JK:s talerätt pä det aktuella området. Med hänsyn härtill bör ett 

tillägg göras till 49 a *· Det bör där föreskrivas att regeringen får uppdra 

iiven tit annan myndighet än domstolsverket att föra talan i rättshjälps

frägor på det allmännas vägnar. Kompletterande bestämmelser får 

meddelas i JK:s instruktion. 

Enligt nuvarande ordning torde åklagare ha rätt att föra talan mot vissa 
beslut i rättshjälpsfrägor. friimst beslut om arvode till offentlig försvarare 
(jfr prop. 1972:4 s. 291). Denna m(ijlighet att föra talan utnyttjas f.n. i 

mycket ringa utsträckning och det finns enligt min mening inte något 

behov att behålla den. Den föreslagna lagändringen medför också att 
åklagare inte får ntigon talerätt i rättshjälpsfrågor. 

Lagrådet behandlar också frågan om begränsning av fullföljdstiden för 
den som för det allmännas talan. Lagrådet föreslår i det hänseendet att, om 

besvärstid räknas frän <lagen för delgivning med part, det allmännas före

trädare likväl ej skall kunna väcka besvärstalan senare än två månader från 

dagen för beslutet. Vidare föreslår lagrådet att sådan talan får föras även 

till förmän för enskild part. Jag kan biträda dessa förslag. 

Lagr~dets förslag till jämkad lagtext godtas. 

Övergångsbestämmelserna 

Jag kan i stort sett biträda lagrådets förslag till jl)mkningar. vilka främst 

är av redaktionell karaktär. Jag anser dock att andra stycket första 
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meingen ej hör ändras. Detta följer av vad jag har anfört i anslutning till 2 
§. 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

31 kap. I~ 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag. Därjämte bör "understiger" 

ersällas med "ej överstiger" för att regleringen skall fä avsedd praktisk 

effekt. 

49 kap. 4 * 
Jag kan bitnida vad lagrådet har anfört i anslutning till första stycket 5. 

Lagrådet har vid andra stycket påpekat en konsekvens av kravet pä 

missnöjesanmälan. Med hänsyn till den ringa praktiska betydelse klago

rätten för domstols verket i förevarande fall torde ha är jag inte beredd att 

göra undantag heträffande domstolsverket från den ordning som rätte

gångsbalken föreskriver. 

52 kap. I ~ och 56 kap. I § 

Jag vill hänvisa till vad jag nyss har anfört vid 49 kap. 4 §. 

Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

3H 

Jag biträder lagradets förslag. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärs
rätten 

Jag biträder lagrådets förslag. 

Utöver vad som har nämnts i del föregående bör vissa redaktionella 

ändringar i lagförslagen vidtas. 
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2 Hemställan 

Meu hänvisning till vau jag nu har anfört hemställer jag all regeringen 

föres111r riksuagen 

dels all anta de av lagriluet granskade lagförslagen med vidtagna iind

ringar. 

dels al\ godkänna Lie av mig i övrig\ förnrllalle riktlinjerna för en ändrad 

auministration av samhiillets riillshjälp. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

all genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före

draganden har lagt fram. 
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