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SOU 1995:81

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 24 juni 1993 bemyndigade regeringen dåvarande
chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Gun Hellsvik, tillkallaatt

särskild utredare för rättshjälpslagen 1972:429.överatten se
Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav samma

dag särskild utredare dåvarande generaldirektören,som numera
statsrådet Sten Heckscher. oktoberDen 28 1994 entledigades Sten
Heckscher från uppdraget och lagmannen i Norrtälje tingsrätt K-G
Ekeberg förordnades särskild utredare.som

Karnrnarrättspresidenten Björn Orrhede har den 15 september
1993 den oktober17 1994 deltagit i utredningens arbete sak-som-
kunnig.

Som frånhar och med den 15 september 1993 deltagit lag-experter
i Gävle tingsrätt Karl-Axel Bladh, lagmannen i länsrätten imannen

Jönköpings län Hans-Erik Jonasson, förbundsjuristen Staffan Moberg,
kanslirådet Bengt Ranland, hovrättsassessorn Cecilia Renfors, advo-
katen hovrättslagmannenLena Ström, Gunnel Wennberg samt t.0.m.-
den 24 februari 1995 professorn Peter Westberg. Vidare har som-

deltagit chefsjuristen Alf Andersson fr.o.m. den septemberlexperter
1994 och advokaten Leif Gustafson fr.o.m. den april11 1995.

Som sekreterare förordnades den oktober1 1993 hovrättsassessorn
Ebba Sverne.

Utredningen har antagit 1993 års Rättshjälpsutredning.namnet
Regeringen har den 2 december 1993 överlämnat Riksrevisions-

verkets Rättshjälp till vilken kostnad den 5 augustirapport samt-
1994 skrivelse från Svea hovrätt angående beslut i rättshjälpsfrågor.en

Genom tilläggsdirektiv den augusti25 1994 dir. 1994:81 fick ut-
redningen i uppdrag särskilt ordningen för offent-överatt att utsese
liga biträden.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet rättshjälpslagNy och
andra bestämmelser rättsligt bistånd. Utredningsuppdraget ärom
därmed slutfört.

Granö i augusti 1995

K-G Ekeberg

Ebba Sverne
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Sammanfattning

förhållandenNuvarande

Rättshjälpslagen RhjL trädde i kraft den juli år1 1973. Under de
har gått har lagen ändrats åtskilliga gånger. dag lämnasI rätts-som

hjälp i form allmän rättshjälp, rättshjälp misstänkt i brottmål,av
rättshjälp offentligt biträde och rådgivning. Från rättshjälps-genom
anslaget betalas också kostnader för målsägandebiträde.

Allmän rättshjälp kan lämnas principi i alla rättsliga angelägen-
heter. Systemet bygger den enskilde får bidra till kostnadernaatt

delsmed grundavgift, dels rörlig tilläggsavgift, beroende huren en
kostnader uppstår i ärendet och på den rättssökandes eko-stora som

nomi. Statens kostnad för allmän rättshjälp budgetåret 199394 var
knappt 322 miljoner kr. %Ca 70 kostnaderna angelägenheterav avser

familjerättsliga frågor. Kostnadernarör framför allt ersätt-som avser
ning till de juridiska biträdena.

Rc‘zttshjcilp åt misstänkti brottmål lämnas främst i form offentligav
försvarare. Reglerna detta finns i rättegångsbalken och har i prin-om
cip legat utanför utredningsuppdraget. Ersättning kan också förges
resekostnader och beviskostnader förekommerDetta sällan.m.m.
Statens kostnad för rättshjälp i brottmål budgetåret 199394 355var ca
miljoner kr.

.Ofientligt biträde förekommer framför allt i förvaltningsärenden,
där samhället vill ingrepp i den enskildes frihet eller integritetgöra ett
i övrigt, omhändertagande för samhällsvärd miss-grundt.ex. av
bruk. En också utlänningsärendena. står förHärärstor statengrupp
alla kostnader, dvs. ingen egenandel eller återbetalningsskyldighet
förekommer. Statens kostnad för offentliga biträden budgetåret
199394 miljoner175 kr.var ca

Rådgivning innebär kortare juridisk konsultation på högsten en
timme. Den betalas med avgift i vissa fall kan reducerasen som
grund den enskildes ekonomi. Statens kostnad för rådgivning bud-av
getåret 199394 mindre miljon kronor.änvar en

Målsägandebiträde betalas från rättshjälpsanslaget faller utan-men
rättshjälpslagensför Målsägandebiträdereglering. innebär ettatt

brottsoffer i fallvissa kan få juridiskt biträde helt kostnad.utan egen
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199394kostnad för målsägandebiträde under budgetåretStatens var
kronor.21 miljonerca

sammanlagda kostnaden för rättshjälpen inklusiveDen kostnader
för målsägandebiträde uppgick under budgetåret till199394 874ca

exklusivemiljoner kronor. här nämnda kostnaderna angivnaDe är
efter avdrag för rättshjälpsavgifter ochmervärdesskatt och återbetal-

ningar.
Rättshjâlps-administrera rättshjälpen finns den särskildaFör att

RättshjälpsmyndighetenSundsvall. Som överinstans tillmyndigheten i
kostarRättshjälpsnämnden. båda myndigheters verksamhetfinns Dessa

ikronor år. En mycket del besluten11 miljoner rätts-stor avca per
Invand-fattas domstolar och andra myndigheter,hjälpsfrâgor t.ex.av

rarverket.

Uppdraget

denrättshjälpsutredning har haft till uppgift1993 år överatt se nu-
rättshjälpslagen bestämmelserna ersättning till offent-varande samt om

målsägandebiträ-biträden enligt rättshjälpslagen ochliga försvarare,
omfattatUtredningsuppdraget har inte förutsätt-den. översynen av

mâlsägandebiträde.offentliga försvarare ellerningarna för förordnaatt
direktiveniför utredningsarbetet har enlighet medUtgångspunkten
budsbegränsade ekonomiska står till skallvarit deatt resurser som

områden där de bäst behövs och komma de människorin på desättas
statlig hjälp till rättsligt bistånd.till bäst behöver De åtgärderdel som

ochsyftar till kostnadsbesparingar, förenklingar ökadföreslåssom
effektivitet.

allmännaframförUtredningens arbete har allt varit inriktat på den
rättsskydds-har varit undersökarättshjälpen. Ett huvudämne att om
rättshjälpen.utnyttjas i stället för den allmännaförsäkringarna kan

avgiftssystemet,rättshjälpens omfattning i övrigt,Också den allmänna
ersättning till biträden och offentliga försvararebestämmelser samtom

organisatoriska frågor har över.setts

rättshjälpslagNy

betänkandet föreslås rättshjälpslag, skall omfatta vadI ny somen som
allmän rättshjälp och rådgivning.i dag motsvaras av
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Förutsättningar för rättshjälp

En förutsättning för rättshjälp skall kunna beviljas enligt denatt nya
lagen denär rättssökande varken har eller borde haatt haft rätts-en
skyddsförsäkring täcker den rättsliga angelägenheten. Finns detsom

rättsskyddsförsäkring eller borde den enskilde ha skaffat sigen en
skallsådan rättshjälp inte beviljas eventuell tvist får bekostasutan en

försäkringen eller den enskilde själv. De rättsskyddsförsäkringarav av
ingår i de nuvarande hemförsäkringarna täcker delar detsom stora av

dagi omfattas allmän rättshjälp. Undantagna bl.a. sådanaärsom av
angelägenheter har samband med äktenskapsskillnad arbets-samtsom
rättsliga tvister. Om rättshjälpen subsidiär tillgörs rättsskyddsförsäk-
ringar detpå föreslås i betänkandet,sätt dvs. de angelägen-attsom
heter i dag omfattas rättsskyddsförsäkringar i första hand skallsom av
bekostas rättsskyddet innebär detta besparing på rättshjälps-av en
anslaget med 175 miljoner kr. I första hand innebär detta detca att
rättsliga biståndet i vissa fall betalas försäkringskollektiv i ställetettav

skattemedel.för av
För skall koncentreras till de områden där de bästatt resurserna

behövs föreslås vidare rättshjälp bara skall beviljas vid kost-att mer
tvister där det inte rimligt den enskildeär själv fulltattsamma ut

bekostar tvisten. Rättshjälp skall därför kunna beviljas endast då det
föreligger behov hjälp från juridiskt biträde, ofta denett utgörav som

delen kostnaderna förstörsta tvist. Om saken endast medförav en
kostnaderandra biträdeskostnaderän dessa andra utlägg i allmänhetär

inte större det rimligtän den enskildeär själv får föratt att svara
dem.

Av anledning föreslås rättshjälp inte skall kunna beviljasattsamma
angelägenheteri mindre komplicerad karaktär. Detta kompletterasav

med krav särskilda förskäl rättshjälp skallett kunna beviljas iatt
angelägenheter rörande äktenskapsskillnad eller underhåll till barn.

Redan i dag näringsidkarnas möjligheterär till rättshjälp begränsa-
de. Nu föreslås näringsidkare aldrig skall kunna erhållaatt rätts-en
hjälp i angelägenhet uppkommit i näringsverksamheten. Deten som
kan inte rimligt bidrar till kostnaderna föratt statenanses att en
näringsidkare skall kunna driva tvist medan andra näringsidkareen

låtamåste sådan kostnad belasta verksamheten, antingen direkt elleren
premier för rättsskyddsförsäkring eller avgifter tillgenom en genom

branschorganisation kan juridiskt bistånd.en som ge
Bl.a. för fördela rättshjälpsresurserna effektivt ochatt ett mera

rättvist för rättssökande medsätt rättshjälp inte skall kom-samt att en
i läge den medett än medel ellergynnsamtma mer person som egna
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ersättningenföreslåstvisträttsskyddsförsäkring bekostarmed attenen
100 000 kruppgå tillkunnainte skall änrättshjälpsbiträdetill ett mer

skall rättshjälpenhar nåttsdenNärmervärdeskatt. gränseninklusive
upphöra.

befogat intresse bytsbestämmelsennuvarande ut motDen enom
skall beviljasrättshjälp endastenligt vilkenbestämmelse,övergripande

kostnader medrättssökandestill denbidrardet rimligtär statenattom
betydelseochangelägenhetensvärde,tvisteföremåletshänsyn till art

i övrigt.omständigheternasamt
alltid skallrättshjälpgällaförutsättning skallallmänSom atten

rådgivning.timmesminstföregås enav

Förmåner

betalaroftastdettainnebärbeviljas i dagrättshjälp att statenNär
ochinställelse förutredning ochbevisning,för biträde,kostnaden part

också frånbefriasrättshjälpbeviljatsställföreträdare. Den attsom
säkerhet i vissaställainte hellerbehöveravgifter ochbetala vissa

angivna fall.
Utrednings-förmåner.dessaflestabehålls delagendenI avnya

kr.med 10 000 Dess-dock inte kunna änskall ersättaskostnader mer
domstolvidför inställelse ersättaskostnadskall inte längreutom

ekonomiskasmåharskall denställetautomatiskt. I resursersom
i domstolförhandlinginställelse tillförkostnader ersattafäkunna av

eller inte.rättshjälp beviljasoberoendemedelallmänna omav
rättshjälps-skallbevisning ersättasKostnad för som ennusom

inte kanekonomiskasmåharkostnad. Den men somresursersom
fåbehövs, skall kunnabiträde intedärförrättshjälp,beviljas attt.ex.

medel.allmännabevisningkostnader för ersatta av
föreslåsoch inställelseför bevisningersättningBestämmelserna om

brottmål.itvistemålsåväl ioch gällarättegångsbalkenföras in i som
alltidutgår skall denersättningsådan staten.När stanna

i förstarättshjälpsbiträde skallfrågaikommaFör manatt som
advokatbyrå.biträdande juristelleradvokathand vara

avgiftssystemochInkomstgräns
från nuvarandesänksfår beviljasrättshjälpförInkomstgränsen när

år.krtill 200 000246 000 kr per
interättshjälp ellertillrättssökande har rättFör avgöraatt enom

på denbyggerräknas fram, rätts-underlagekonomisktskall ett som
förmögenhet ochunderhállskyldighet,inkomstförhållanden,sökandes

hänsynunderlag skallekonomiskaberäkning barnsVid tasskulder. av
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till den eller de föräldrars ekonomiska förhållanden barnet borsom
hos.

Ett helt avgiftssystem föreslås. Syftet liksom denärnytt attnu
rättssökande skall bidra till kostnaderna i förhållande till sin förmåga

också den rättssökande kostnadsmedveten.göra Avgiftenattmen mer
därför viss andel biträdeskostnaderna.utgörs Vilkenav en av pro-

skall gälla beroende den rättssökandes ekonomi.ärcentsats som av
För förenkla och lagen överskådlig har hittillsvarandegöraatt mer

anknytning till basbeloppet tagits bort. I stället de gränsvärdenanges
finns i lagen direkt i siffror.som

Ny lag offentligt biträdeom

I betänkandet föreslås bestämmelserna offentligt biträde brytsatt utom
rättshjälpslagen och förs in särskild lag ofientligt biträde.ur en om

När offentligt biträde skall kunna förordnas regleras i respektive
materiell lagstiftning. Avsikten med förslaget för detär att ansvaret
materiella regelsystemet, reglerna för offentligt biträde och kostnader-

för offentligt biträde följasskall åt.na
Offentligt biträde skall förordnas det föreligger behovnär ett av

biträde. Samma kvalitetskrav skall ställas offentliga biträden som
på rättshjälpsbiträden. Det innebär offentligt biträde i förstaatt som
hand skall förordnas advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.
Endast det finns särskilda skäl skall någon kunna förordnas.om annan

Även i fortsättningen skall Invandrarverket fatta beslut i frågor om
offentligt biträde hänger med ärende handläggsettsom samman som
hos verket. Invandrarverkets beslut i rättshjälpsfrågor skall kunna
överklagas i ordning gäller överklagande i huvud-ettsamma som
frågan, dvs. överklagande skall Utlänningsnämnden.prövasett av
Utlänningsnämndens beslut i rättshjälpsfrågor skall liksom närrmdens
Övriga beslut inte kunna överklagas.

Ersättningarna till biträde och försvarare

Ändrade bestämmelser ersättning till biträden och försvarare harom
införts så den 1 augusti 1995. I detta betänkande föreslås intesent som
någon ändring de införda bestämmelserna.av nyss

Utredningen har haft i uppdrag utvärdera de nuvarandeatt taxorna
på rättshjälpsområdet föreslå inom detta område.samt att taxornya
Den utvärdering gjorts visar de nuvarande fungeraratt taxornasom
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oväsentligintekostnadsbesparande. Enochtillfredsställande är annan
domstolarnasåväl förarbetsbesparandeocksåfördel ärär att taxor

och försvarare.biträdenförsom
brottmålstaxan finnasden nuvarandedärförbörEnligt förslaget

försvararbyte skett ellergälla närtillutökas även närochkvar att
mål.iförekommertilltaladeflera samma

föreslåsäktenskapsskillnadansökanvidTaxan upp-omgemensam
rättshjälp vidförsärskilda skälförslagutredningenshävd omom

genomförs.äktenskapsskillnad
utlännings-införs förbetänkandetiförespråkasVidare att taxaen

psykiatrimålen.s.k.för deärenden och

Organisationen
innebärrättsskyddsförsäkringarnatillsubsidiärrättshjälpenOm görs

ochbevilja rättshjälpmyndighetsbeslut förbehovetdetta attatt av -
väsentligt.minskar högstbiträdesersättningarför prövaatt m.m. -

slå igenomdock inteändring tordesådanKonsekvenserna ome-av en
organisationennuvarandedärför denföreslåsbetänkandetdelbart. I att

påRättshjälpsnämndenRättshjälpsmyndigheten ochbehålls attmen
avvecklas.sikt

organisationennuvarandeDen
utlänningsärendenabeträffanderedovisatsändringardeFörutom som

nuvarandei denändringarmindrenärvarande endastföreslås för
organisationen.

rörandeangelägenheterskäl isärskildapåinförs kravdetOm
biträdena självarimligtinteunderhåll detochäktenskapsskillnad är att

rättshjälp endastdärförföreslåsbetänkandeträttshjälp. Ifår bevilja att
Rättshjälpsmyndigheten.ellerdomstolbeviljasskall kunna avav

beslutöverklaga allafårDomstolsverketföreslås rättVidare attatt
medel.allmännaskall utgåersättningdomstol rör som avsomav

organisationenframtidaDen

kommerrättsskyddsförsäkringarsubsidiär tillrättshjälpenOm görs en
Rättshjälps-domstolar ochutförsi dagarbetedel detstor avsomav

då knap-kommerDetförsäkringsbolagen.myndigheten överatt tas av
hanteramyndighet försärskild rätts-förunderlagfinnas attpast att en

hjälpsfrågor.
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betänkandetI skissas därför framtida organisation. Enligten
skissen avvecklas Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnänmden.
Beslut rättshjälp enligt den rättshjälpslagen skall endast kunnaom nya
fattas domstol. Om mål eller ärende inte inletts vid domstolett närav
rättshjälpsansökan får ansökan behandlasgörs särskiltettsom av--
giftsfritt domstolsärende. Eftersom delar rättshjälpen över-stora av-
förs till rättsskyddet och råttshjälpen på det familjerättsliga området
minskar på grund kravet särskilda skäl blir antalet beslutav som
måste fattas domstol knappast i dag. Slutavräkningen börstörre änav

i fortsättningen handhas centralt myndighet,även lämpligenav annan
Domstolsverket.

Ekonomiska konsekvenser

sammanlagda kostnaderna förDe rättshjälpen budgetåret 199394 var
874 miljoner kronor. dessa avsågAv 322 miljoner efter avdrag förca
återbetalningar den allmänna rättshjälpen. Om rättshjälpen subsi-görs
diär till rättsskyddsförsäkringar innebär detta besparing på 175en ca
miljoner påkronor. Krav särskilda skäl i angelägenhet äkten-rörsom
skapsskillnad eller underhåll till barn torde medföra besparingar på
ytterligare respektive miljoner25 8 kronor. betänkandetI skisseras en

form rättsligt bistånd i bodelningsärenden. Om sådan ordningny av en
införs kan kostnadsökningar uppstå på mellan 10 och 20 miljoner
kronor.

Även andra förslag förs fram i betänkandet kostnads-ärsom
besparande besparingarna kan inte uttryckas lika tydligt i siffror.men
Sålunda avgiftssystemet tänkt denär rättssökande kost-göraatt mer
nadsmedveten, vilket minska rättshjälpskostnaderna. Tillär ägnat att

förslagenden del innebär förenklingar i hanteringen medför de också
mindre behöver anspråk.i Sådana effekter förslagetatt tasresurser av

bör beaktas de inte direkt mätbara påäven nuvarande stadium.ärom
Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens avveckling bör

medföra sammanlagd nettobesparing på 8-9 miljoner.en ca
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Summary

ConditionsPresent

The Legal Aid RhjL into forceAct July1 1973. Since thencame on
the has beenAct amended several times. Today, legal aid granted in
the form of general legal aid, legal aid in criminalto suspects cases,
legal aid by public counsel inand the form of legal advice. Also the

for complainants counsel charged the legal aidtoexpenses are
appropriation.

General legal aid in principle, be granted in all legal matters.may,
Under this the individual concerned required contributesystem to to
the by i paying basic fee and ii by payingexpences a a

feesupplementary adjustable according the of theto amount expenses
ensuing in the and adaptable the claimant’s finances. Thematter to

paid by the State for general legal aid during the financialcosts year
199394 amounted just under SEK 322 million. These relateto costs
primarily fees paid counsel.to to

Legal aid in criminal provided primarily byto suspects cases
public defence counsel. The provisions governing this be foundtoare
in the ofCode Judicial Procedure and have mainly been outside the

of the investigatory committee. Compensation also bescope may
granted for travel and of evidence, Thiscost etc.expenses occurs very
seldom, however. The of the State for legal aid in criminalcost cases
during the budget 199394 amounted circ. SEK 355 million.toyear

Public counsel appointed above all in administrative matters
where the community intends make intrusion into theto an
individual’s liberty integrity in other such takingrespects,or as
people into custody for social due abuse of alcohol drugstocare or or
for similar One large of that concerning aliensreasons. group cases
refugees. There, the State bears all i.e. there personalcosts, no
share of liability. The States for publiccosts repayment costor
counsel amounted for the budget 199394 circ.SEK 175toyear
million.

Legal advice relates the Consultation of lawyers in ofto matters a
non-complicated This consultation last for thannature. notmay more

hour. payable by fee which in certain be reducedone a may cases
according the individual’s financial circumstances. The Statesto
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less than SEK199394the budgetadvice forfor legalcosts wasyear
million.one

appropriation butof legal aidpaid thecounselComplainant out
Aidof the Legal Act.applicationofoutside thefalls scope

victim of crimeimply that theservicescounselComplainants maya
of his herwithoutassistancelegalhavein certain cost own.anycases

for the budgetcounsel amountedcomplainants’forState’sThe costs
million.SEK 21circ.199394 toyear

forincluding thelegal aidtotalThe costs, expenses
199394 circ.for the budgetamountedcomplainants’counsel toyear

exclusive of andspecified here VATThesemillion.874SEK costs are
aid fees andof legaldeductionafter repayments.

Legalthe specialeffected bylegal aidadministration of theThe
Legal Aidsuperior theauthoritySundsvall.in AnAuthorityAid to

activity pursued byAppeal TheBoard ofLegal AidtheAuthority
largemillion ASEK 11authorities circ.these costs verytwo per year.

thetaken bylegal aidinof the decisionsproportion courtsmatters are
andNational Immigrationthesuchauthorities,otherand by as

Board.Naturalization

assignmentThe

review thebeenCommission of 1993 hasAidLegalof theThe task to
compensationgoverningprovisionsand theAidLegal Act topresent

task of theAid Thethe Legal Act.counsel underdefenders andpublic
forpre—conditionsreview of theincludedCommission has not any

complainants’counsel.defenderspublicappointing or
that, inCommission’s work has beenof themain themeThe

financialthe limiteddirectives,with theaccordance resources
neededtheyin whereinvested thosebeavailable mostto areareasare

ofin needindividuals whobenefit offor theand be used mostare
savings,recommended aimThelegal assistance. costatmeasures

increased efficiency.andsimplifications
around generalcentredhas primarilyCommissions workThe

legalinvestigate whetherbeentask hasprimarylegal aid. A to
aid. Alsogeneral legalutilized instead ofbeinsurance canexpenses

regulationsthein othergeneral legal aidof thethe respects,scope
wellpublic defenderscounsel andcompensationgoverning to as as

examined.have beenorganisational matters,
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aidlegalNew act

whichLegal Aid ActitsinCommissionThe report a newproposes
referredtodaycorrespondence whatthecomprise tohas to asto

% of the generalApproximately 70legal advice.andgeneral legal aid
family lawrelateaidlegal matters.tocosts

for legal aidconditionsPrerequisite

thatgranted under thebefor legal aidpre-conditionThe actto new
legalhave had,oughtneither has,claimantthe to expensesanor

has suchthe claimantlegalcovering theinsurance matter. an
belegal aidcontractedhaveoughtinsurance not toto one,or

thethe insurancecovered bybedispute,granted, the to orany,
himselfherself. Theclaimantpaid by thebelegalensuing toexpenses

householder’s insurancetodaysincluded ininsurancelegal expenses
by generalcomprisedwhat todaypolicies extentgreatto acover

ofdissolutionrelatingi.a. circumstancesExemptedaid.legal toare
aid be madeShould the legaldisputes.labor lawandmarriage

recommended in thein thelegal aidthesubsidiary to manner
covered bytodaythat theimplyingi.e.Commission’s mattersreport,

legalsubjectplace, bethe firstshall, ininsurance tolegal expenses
of legal aidsavingimpliesthisby insurance,protection a

million.circ. SEK 175funds byappropriation
utilisationtheconcentratedbethat theorderIn areasonresources

legalrecommended thatfurthermoreneededbesttheywhere are
disputes wherewith costlyconnectiononly ingrantedaid beto

claimantindividualtheleaveunreasonablebe towould toto
legal aidthisForthe legalhirnselfherself defray reason,expences.

counselof assistance byexists needthereonly whenbe grantedto a
of legalmajor thethewhich in partrepresentsmost expensescases

than feesentail otheronlylegalShould thelitigation. tocostsmatter
than whatgeneral largerinoutlaysothercounsel, these notare

himselfherself.claimantindividualpaid by theshould bereasonably
aid shall bethat legalrecommendedthe notFor reason,same

Thiscomplicated character.of lessinawardable matters
prevail in orderspecialruling thatwith thesupplemented mustreasons

concerning dissolutiongranted inbeaidfor legal mattersto
for children.maintenancemarriage or

businessavailable forpossibilitiestoday, the toAlready operators
businessproposed thatlimited.aidgranted legalbe anoware
ensuingaid inobtain legalbe ableshall matterstooperator never
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from the business activity. be regarded reasonable that thecannot as
enablingState contributes the businessto costs operator toa pursue

litigation whereas other business have charge suchOperators to
business operation, either directlythe through fees fortoexpenses or

insurance member shiplegal in trade association.expenses or a
i.a. allocate the legal aidIn order in efficientto resources a more

and just and in order claimant granted legal aidto preventmanner a
from enjoying position favourable than that ofa more a person
defraying legal of dispute fundsthe with of hisherexpenses a own or
by of legal insurance, the Commission recommendsmeans a expenses
that compensation legal aidthe counsel shallto amount toa never

than SEK 100,000, VAT included. When this limit value hasmore
been reached, legal aid shall be paid.tocease

The clause prescribing justified interest bepresent to
exchanged for over—riding provision under which legal aid shallan
only foundbe granted reasonable that the State contributes to

the claimant’s in consideration of the value of thepayment costs
object in dispute, the character and importance of the and othermatter
relevant circumstances.

precondition shall beA general that legal aid shall always be
least hour legalpreceded by advice.at one

Benefits

When legal aid granted today, this in that themostmeans cases
State defrays the of counsel, evidence, investigation andcosts

incurred by either andor such partys Theparty attorney.appearance
granted legal aid also relieved of the obligation toperson pay

certain fees and also required provide security in certainnot to
specified cases.

In the of these benefitsAct still apply. Permissiblemostnew
compensation for investigation shall however exceednotexpenses
SEK 10,000. addition, incurred forIn in shallcosts courtappearance

longer be automatically compensated for. Instead, shall beno
possible for with small financial havetoa person resources expenses
for proceedings for publiccompensated by funds,at courtappearance
irrespective of whether legal aid granted not.or

Costs for evidence shall, just the rule today, be compensatedas
for legal aid having small financialA butcost.as a person resources
who eligible for legal aid, i.e. because counsel required,not no
shall be entitled have hisher for evidence compensated for byto costs
public funds.
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compensation forgoverningprovisionsthethatproposed
ofin the Codebe enteredshallinandevidence courtappearance

in criminalwelllitigationinapplyProcedureJudicial courtto asas
alwaysshallpayable thecompensationsuchWhen costcases.

State.devolve theon
required in theaid counsellegaleligiblebeorderIn to oneas

office.lawyer in lawassistantsolicitorbefirst place ato anora

feeslimit and systemIncome

will be reducedof legal aidgrantingtheapplyinglimitincomeThe to
200,000SEK246,000SEKfrom topresent per annum.at

legal aidentitledclaimantdecide not,order toIn aorto a
claimantsbased thebe drawnspecificationfinancial to onup,

Whenand debts.child maintenanceincome, propertyexpenses,
bechild, allowanceforspecificationfinancial todrawing aaup

withof thecircumstancesfinancialfor the parentsmade parent or
child lives.thewhom i

instituted. Theproposed befeesentirelyAn tosystemnew
the incontributeshallclaimantthat thelike costsis, tonow,purpose

claimantmake theability but alsohisher costproportion to moreto
of thecertain sharecomprisesfeethethisForconscious. areason,

dependapply willWhatcounsel.for topercentage rate onexpenses
claimants finances.the

lucid themakeandsimplify the Act presentorderIn to more
valuesInstead, the limitremoved.beenhasbaselinking the amountto

figures.given inin the Actincluded are

counselpublicNew act on

provisionstherecommends thatCommissiontheitsIn onreport
entered inandAidthe Legal Actremoved fromcounsel bepublic a
appointingforpreconditionsCounsel. ThePublicAct aseparate on

substantivein theregulationssubjectbecounselpublic totoare
thethatproposalof theintentionThelegislation concerned.

the rulesregulationsubstantivefor theresponsibility system,
keptshall besuch counsel,forthecounsel andgoverning public costs

together.
of suchneedwhen thereappointedbecounselpublicA to aa

publicmadeberequirementsqualityThecounsel. to onaresame
public counselthatThiscounsel.legal aidcounsel aas ameansonas
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solicitor assistant lawyer in law office shall be appointed in theor an a
first place. Any other shall be eligible for appointmentattorney only
there special for this.are reasons

Also henceforth, the National Immigration and Naturalization
Board NINB shall take decisions in of public counsel whichmatters

related being dealt with by the NINB. Theto matter decisionsare a
taken by the NINB in legal aid shall be appealable subjectmatters to
the rules apply appeal in the main issue, i.e.to appealsame as an an
which be tried by the Aliens Appeals Board. The decisionsto taken
by the Aliens Appeals inBoard legal aid shall, like its othermatters
decisions, be appealable.not

Compensation counsel and defenderto

Revised provisions compensation counsel and defenders havetoon
been adopted late 1 August 1995. No revision of these recentlyas as
adopted provisions recommended in this report.

The Commission has been instructed evaluate theto present rates
applying legal aid and recommend in this field.to Theto ratesnew
evaluation effected indicates that the functioning inpresent rates are a
satisfactory and that they cost-saving. Another andway notare
insignificant advantage also that fee labour—saving for therates are

well for counsels and defenders.courts as as
As recommended by the Commission the criminalpresent case-rate

be retained and extended apply alsoto situations whereto to a
change of defender has been made when twoor or more persons

in the action.courtappear same
The applying joint application for dissolution ofrate marriageto a

proposed be rescinded the Commissions recommendationto on
special for legal aid in divorce will be adopted.reasons cases

Furthermore, the Commission recommends that be adoptedratea
for aliens’ matters.

The organisation

If legal aid made subsidiary the legal insurance thisto expenses
that the need of authorities’ decisions for the granting ofmeans —

legal aid and for the judging of compensation counsel, willto etc. —
be substantially reduced. The of such change willvery consequences a
however be noticeable immediately. In itsnot thereport to
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Commission therefore recommends that the organisation bepresent
retained that Legal Aid Authoritybut the and the Legal Aid Board of
Appeal be abolished in longerthe term.

The organisationpresent

In addition the revisions reported with aliensregardto to matters,on
the Commission recommends only minor changes in todayat present
organisation.

requirement introduced for special prevail intoa reasons
dissolution ofconcerning marriage and child maintenance,matters

unreasonable that the counsel themselves be allowed legal aid.to grant
The Commission therefore recommends that authority legalto grant
aid ofshall only law the Legal Aid Authority.to courts toaccrue or

Furthermore, the Commission recommends that the National
Swedish Courts Administration be granted authority allappealto
decisions issued by that relate compensations payable ofcourts to out
public funds.

futureThe organisation

If the legal aid made subsidiary legal insurance majorto expenses a
of in aidthe work legal today performed by and bypart matters courts

the AidLegal Authority will be taken by the insuranceover
companies. will then hardly be justified have publicto separatea
authority handle aidthe legal matters.

this the Commission has drafted futureFor organisationreason, a
in its As be from this draft, the Legal Aid Authorityreport. can seen
and the Legal ofAid Board Appeal will be abolished. Under the

ofprovisions the Legal Aid only the will beAct, courtsnew
authorized issue decisions in legal aid proceedings into matters. a

has been initiated by the where thematter not courtcase or a
application for legal aid being made, the application will have beto
dealt with special fee-exempt Since majorcourt matter. partsaas — —
of the legal aid transferred legal insurance andtoare expenses cover
since legal aid in the family law decreasing due thesector to
requirement for special the number of decisions be issuedtoreasons,
by of law will hardly be than today. Final settlementcourts greater
should also in futurethe be handled centrally by another authority,
preferably the National Swedish Courts Administration.
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Financial consequences

budget 199394for legal aid during theThe aggregate cost year
Of circ. SEK 322 millionmillion. thisamounted SEK 874 amount,to

aid. Shouldconcerned general legaldeduction of repaymentsafter
insurance thissubsidiary the legalbe madethe legal aid to expenses

for specialmillion. The demandsaving of circ. SEK 175will mean a
childdissolution of marriageconcerningin matters orreasons

amountingadditional savings SEKprobably entailwillmaintenance to
kindrespectively. themillion, Inand SEK 825 million report, a new

connection withdistribution ininassistanceof legal mattersestate
there besuch regulations be adopted,Shoulddrafted.divorce may

million.of SEK 10 20increasescost -
of cost-savingrecommendations made in the ReportAlso other are

clearly expressed inbe equallythe savingscharacter but cannot
claimantsintended make thefeesfigures. Thus, the tosystem more

legal aid Toreduce thewhich in itscost—conscious costs.apt toturn
Simplified handling theyrecommendations implythat thethe extent a

Such effects of theneed be utilized.entail that lessalso toresources
paid attentionrecommendations should beCommissions to even

into figures theconvertedthey be stage.at presentcannot
Authority and the Legal Aid BoardLegal Aidabolishing of theThe

total saving of circ. SEK 8 9result inof Appeal ought netto a —
million.
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Författningsförslag

tillFörslag
Rättshj älpslag

följande.föreskrivsHärigenom

lagenomfattarVad

rättshjälp och rådgivning.bestämmelserlag finnsl § dennaI omom
angelägenhet. Stödetekonomiskt stöd i rättsligMed rättshjâlp enavses

råd-för juridiskt biträde. Medtill kostnaderi form bidraglämnas av
rättslig angelägenhet.juridisk rådgivning ikortaregivning enavses

beviljasfall rättshjälpI vilka kan

underlagekonomiskabeviljas fysiskRättshjälp får2 § person varsen
hur det ekono-bestämmelser000 kr. Närmareinte överstiger 200 om

regeringen eller denberäknas meddelasskallmiska underlaget av
regeringen bestärmner.myndighet som

juridiskt bi-rättssökande behöverdenRättshjälp får beviljas3 § om
tillgodosesoch detta behov inte kanrådgivningträde utöver annat

sätt.
hjälpangelägenheter därbeviljas i sådanaRättshjälp får inte genom

i fråga.offentligt biträde kan kommaelleroffentlig försvarare

med hänsynangelägenheter där detendast beviljas i4 § Rättshjälp fär
betydelseangelägenhetens ochvärde,till tvisteföremålets samtart

bidrar till denframstår rimligti övrigtomständigheterna att statensom
kostnader.rättssökandes

timmes rådgivning. Omföregås minstRättshjälp skall alltid5 § av en
advokatbyrå skallbiträdande juristadvokat ellernågon än enannan

rättshjälpen hardet tillräckligträttshjälpsbiträdeförordnas är omsom
skall förordnas.konsultation denmotsvarandeföregåtts av somav
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6 § den har beviljats rättshjälp övergår rättshjälpen till döds-Dör som
detta och det framstår skäligtboet, dödsboet begär att statenom som

fortsätter bidra till kostnaderna med hänsyn till angelägenhetensatt art
och dödsbodelägarnasoch betydelse, dödsboets ekonomiska förhållan-

i övrigt.den omständigheternasamt

möjligheterna tillBegränsningar rättshjälpav

§ får aldrig beviljas7 Rättshjälp
för upprättande självdeklaration, äktenskapsförord, testamenteav

gåvohandling,eller
enligtför förrättande bouppteckning 20 kap. ärvdabalken,2. av

skuldsanering skuldsaneringslageni angelägenhet rörande enligt3.
1994:334,

inskrivningsärenden enligt jordabalken,4. i
fastighetsdeklaration,i ärenden om

angående fastighetstaxering elleri mål eller ärenden
enligt sjölagen 1994:1009 eller lageni registerärenden7.

båtar för yrkesmässig sjöfartregistrering1979:377 av m.m.om

§ får inte beviljas den rättssökande har rättsskydds-8 Rättshjälp enom
omfattarförsäkring eller liknande rättsskydd angelägen-annat som

inte har borde ha haft sådantheten. den rättssökandeOm ettmen
rättshjålp endast beviljas det föreligger synnerligarättsskydd får om

rättssökandes personliga förhållanden ochskäl med hänsyn till den
och betydelse.angelägenhetens art

§ får beviljas9 Rättshjälp inte
trafikersättning enligt trafikskadelageni angelägenhet rörsomen

från ansvarsförsäkring;eller skadestånd skall betalasrör som ensom
beviljas i sådan angelägenhet mål ellerdock får rättshjälp etten om

vid domstol eller enbart skadaärende inletts rör änannan person-
skada,

eller varit näringsidkare i angelägenhetden harär somensom
i eller till följd näringsverksamheten,har uppkommit av

överlåtits till den rättssökande,i fråga anspråk har omom som
fördelför åstadkomma vid prövningöverlåtelsen kan ha skett attantas

rättshjälp,ansökanav om
rättshjälp kan till dess rättslig4. frågan vänta annanom enom

sig väsentligen likartad grund harangelägenhet anspråket stöder pådär
avgjorts,
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i5. angelägenhet bodelning i fall vid klanderrör änannaten som
bodelning.av

10 § Rättshjälp får beviljas endast det föreligger särskilda skäl inär en
angelägenhet som

skall behandlas riket,utom
äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor,rör
underhåll till barn,rör

4. skatter, tullar, avgifter eller betalningssäkring för skatter,rör
tullar avgifter,och

skall lagfaren domare enligt kap. 3 d1 §avgöras rätte-av en
gångsbalken

11 § Den inte medborgare i medlemsstat i Europeiskaärsom en
unionen och varken eller tidigare har varit bosatt i Sverige fårärsom
beviljas rättshjälp endast angelägenheten skall behandlas här i riketom
och det finns särskilda skäl. I angelägenhet skall behandlasen som

riket får rättshjälp beviljas endast den rättssökande bosattärutom om
i Sverige.

Under förutsättning ömsesidighet kan regeringen förordna attav
medborgare i vissa främmande skall likställda med svenskastater vara
medborgare i fråga rättshjälp. Detsamma skall gälla den utanom som,

medborgare i den främmande bosatt där.äratt staten,vara

Rättshjälpsavgift

12 § har beviljats rättshjälpDen skall bidra till uppkommandesom
kostnader för rättshjälpsbiträdet betala rättshjälpsavgift.attgenom en
Rättshjälpsavgiften utgör

fem förkostnaderna rättshjälpsbiträdet för denprocent av vars
ekonomiska underlag inte överstiger 50 000 kr,

2. tio kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, dock lägstprocent av
000 kr, förl den ekonomiska underlag överstiger 50 000vars men

inte 100 000 kr,
tjugo kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, dock lägstprocent av

0003 kr, för den ekonomiska underlag överstiger 100 000vars men
inte 150 000 kr,

4. fyrtio kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, dock lägstprocent av
7 000 kr, för den ekonomiska underlag överstiger 150 000 kr.vars

Om rättshjälp övergår till dödsbo beräknas rättshjälpsavgiftenett
med ledning den avlidnes ekonomiska underlag.av



32 Författningsförslag SOU 1995:81

timme får från denför rådgivning avräknas lägstaAvgift utöver en
avgift i första stycket.som anges

rättshjälpsavgiften fastställsför beräkning13 § Procentsats närav
rättshjälp beviljas.

väsentligtekonomiska underlag förändrasrättssökandesOm den
avslutats, får jämkning ske till högre ellerrättshjälpsärendet harinnan

ocksåefter vad skäligt. Jämkning skall skelägre ärprocentsats som
tidigarefelbedömning gjorts bestäm-väsentlig när procentsatsenom en

uppgifter har legat till grund för beslutet.oriktigades eller om

till rättshjälpsbiträdet.Rättshjälpsavgiften skall betalas Närmare14 §
regeringen eller denrättshjälpsavgift meddelasbestämmelser om av

bestämmer.myndighet regeringensom

Förmåner ingår vid rättshjälpsom

förbeviljats rättshjälp betalas kostnaderna§ den15 För rätts-som
kap.utredning och särskild medlare enligt 42hjälpsbiträde, bevisning,

bestämmelserna i 19allmänna medel enligträttegångsbalken17 § av
för rättshjälpsbiträde får inteoch §§. Kostnadernaoch 20 §§ 22-24

för får inte överstigakr. Kostnaderna utredningöverstiga 100 000
10 000 kr.

inte betala ansökningsav-beviljas rättshjälp behöver16 § Den som
expeditionsavgifter enligt förordningen 1987:452gifter eller om

eller avgifter enligt 15 § 1-3de allmänna domstolarnaavgifter vid
avgiftsförordningen 1992: 191.

vid domstolkungörelser i mål eller ärendenkostnaderna förOm
betalasskall dessa kostnaderden har beviljats rättshjälpbelastar som

medel.allmännaav
vid kronofogdemyndigheten finns be-befrielse från avgifterOm

avgifter vid kronofogde-förordningen 1992:1094stämmelser i om
myndigheterna.

för fåinte ställa säkerhetbeviljas rättshjälp behöver17 § Den attsom
enligt rättegångsbalkenliknande åtgärdtill kvarstad ellerstånd annan

rättshjälpen Om deni den angelägenheteller konkurslagen som avser.
tillfogasbetala för den skadainte kanrättssökande motpartensom

Uppkommerskadelidande för denna skada.dengentemotstatensvarar
återbetala kost-skall den rättssökandekostnader förhärigenom staten

Återbetalningsskyldigheten det oskäligtfâr nednaden. sättas är attom
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den rättssökande återbetalar hela kostnaden. Beslut nedsättningom
fattas allmän domstol efter ansökan den rättssökande.av av

Om rättshjälpsbiträden

18 § Till rättshjälpsbiträde får förordnas advokat, biträdande jurist
advokatbyrå eller, finnsdet särskilda skäl,när lämpligärannan som
för uppdraget. sökanden föreslagitDen och uppfyller dessasom som
krav förordnas,skall det inte medför ökade kostnaderavsevärtom
eller det i övrigt finns särskilda skäl det. Ett biträde fåremot ent-
ledigas det finns skäl till det.om

biträde får efterByte ske särskilt tillstånd och bara det finnsav om
särskilda skäl. Om byte biträde har skett gång krävs synnerligaav en
skäl för byte.nytt

biträde fårEtt advokat eller biträdande jurist påsätta advo-annan
katbyrå i sitt ställe substitution det inte medför ökadeavsevärtom
kostnader. övrigt får substitutionI endast ske efter särskilt tillstånd.

19 § rättshjälpsbiträdeEtt har, inom den i 15 rättram som anges
till skälig ersättning för det arbete, den tidsspillan och de utlägg som
uppdraget har krävt. Ersättning utgår inte för tiden före ansökan om
rättshjälp för arbete varit mindreän omfattning ellerannat som av av
brådskande art.

Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den
tidsåtgång rimlig med hänsyn till uppdragetsär och omfatt-artsom
ning och med tillämpning den timkostnadsnonn regeringenav som
fastställer. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om
den skicklighet och den uppdraget har utförts med elleromsorg som
andra omständigheter betydelse anledning till det.av ger

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fast-som
ställer skall tillämpas vid bestämmande ersättning i vissataxor som av
fall meddelar föreskrifter beräkning ersättningen för tids-samt om av
spillan.

Har biträdet vårdslöshet eller försummelse föranlett kostnadgenom
för rättshjälpen skall detta beaktas vid ersättningens bestämmande.

20 § Ersättning till rättshjälpsbiträde fastställs i samband medett att
den rättsliga angelägenheten dom eller beslut elleravgörs närgenom
rättshjälpsärendet avslutas på något sätt.annat

Har biträde underlåtit i tid begära ersättning vid denrättett att
domstol haft besluta ersättningen och har biträdet däri-attsom om

förlorat få ersättningen fastställd domstolen, fårrätten attgenom av
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kände tillbiträdet inteordning,i särskildfastställasersättning attom
underlåtenhetendomstolen elleranhängig vidangelägenheten omvar

ersättningendelursäktligt misstag. Denpå någotberodde annat av
påskall dårättshjälpsavgiftenöverstiger staten.stannasom

förbehålla sig ellerfår inte ersätt-rättshjälpsbiträde§21 Ett ta emot
detta skettHarvad följer 19huvudmanning sin utöver avsomav

betalaskall till huvudmannenoch biträdetverkanförbehålletär utan
mycket.uppburit förhon harellertillbaka vad han.

förmånerOm övriga

för bevisningkostnadernabetalarbeviljatsrättshjälp22 § Har staten
särskilda före-inteArbetsdomstolen. Omochdomstolvid allmän

belopp.med skäligtbevisningersättning förutgårskrifter gäller

utredningkostnaderna förbeviljats betalarrättshjälp23 § Har staten
utredningvidmedverkatharpåkallad. Denskäligenär ensomsom

enligtersättningtill skäligi 15den rätthar, inom angesram som
meddelar.regeringenföreskrifter som

tillrättegångsbalken har§ rättenligt 42 kap. 17medlare24 § En
och de utläggtidsspillanarbete, denför detskälig ersättning som

förordnatden domstolfastställsErsättningenuppdraget krävt. somav
medlaren.

Rådgivning

på advo-biträdande juristadvokat ellerRådgivning lämnas25 § av en
skerRådgivningtvå timmar.sammanlagtpågå ikatbyrå och kan mot

myndigheteller denregeringenfastställsavgift som rege-avsomen
denhälftenned tillAvgiften får rätts-ringen bestämmer. sättas om

överstiger 50 000 kr.inteunderlagekonomiskasökandes
ersättning all-skäligtillrådgivning harlämnathar rättDen avsom

rådgiv-översättningtolk ochkostnader förför demedelmänna som
avgift kan dennedsattrådgivning skettha krävt. Omningen kan mot

enligtmedelersättning allmännafårådgivninghar lämnat avsom
myndighetdenellerregeringenmeddelasföreskrifter somavsom

regeringen bestämmer.
advokatbyrå önskarbiträdande juristadvokat ellerEn som

rådgivningskyldig lämnarättshjälpsbitrådefrågakomma i är attsom
stycket.i förstasom avses
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Motparts ersättningsskyldighet

26 § Bestämmelser i lag för kostnader i rättegångmotpartsom ansvar
eller förfarandemotsvarande gäller i fråga kostnaderävenannat om
för rättshjälpsbiträde. Ränta behöver dock inte betalas.motparts

ersättningsskyldig för rättshjälpskostnaderDen skall till denärsom
rättssökande betala belopp dennes rättshjälpsavgift.ett motsvararsom
Återstoden skall betalas till Om den ersättningsskyldige harstaten.
ålagts endast del rättshjälpskostnaderna, skall hanersättaatt en av
betala ersättning till den rättssökande och till med motsvarandestaten
fördelning.

Medparts ersättningsskyldighet

27 § i mål eller vidHar ärende domstol biträdeskost-ett en gemensam
nad för flera medparter rättshjälpskostnad, skall ochersatts som en var

de medparter inte har rättshjälp åläggas till betalaatt statenen av som
den del kostnaden kan belöpa honom. Fördelningenav som anses
skall efter huvudtalet, inte omständigheterna föranledergöras om
annat.

Vid tillämpningen första stycket skall avdrag för den delgörasav
kostnaderna har ålagts betala med stöd 26motpart attav som en av

återbetalningUpphörande rättshjälp ochav av
rättshjälpskostnader

28 § Rättshjälp skall upphöra om
rättshjälpsavgift inte betalas enligt 14 § och de föreskrifter som

meddelats med stöd den bestämmelsen,av
den rättssökande har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte

skulle ha beviljats riktiga uppgifter hade lämnats,om
den rättssökande uppsåtligen eller oaktsamt har lämnatgrovt

oriktiga uppgifter, varit ägnade leda till för låg rättshjälps-attsom
avgift,

4. det ekonomiska harunderlaget ändrats i sådan mån denatt
rättssökande inte längre berättigad till rättshjälp,är

rättshjälpsbiträde entledigas5. rättshjälps-ett utan att annatom
biträde förordnas,

det med hänsyn till tvisteföremålets värde, angelägenhetens art
och betydelse omständigheterna i inteövrigt längre framstårsamt som
rimligt bidrar till den rättssökandes kostnader.att staten
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rättshjälpen skallstycket beslutasförstamed stödOm det attav
omfattning betalai skälighaft rättshjälpdenupphöra skall upp-som

rättshjälpen.kostnader förkomna

sådant falldet föreliggerbeviljatsrättshjälp har29 § Om etttrots att
upphöra.rättshjälpen skall Debeslutasfâr deti 9 § attavsessom

skall dårättshjälpsavgiftenöverstigerrättshjälpenförkostnader som
staten.stanna

rättshjälpsbiträdetersättningdenskall upphöraRättshjälp30 § när som
den rättsliga000 kr. Näruppgår till 100enligt 19 §berättigad tillär

i sådantför rättshjälpenkostnadernaavslutas skallangelägenheten ett
31 §§.enligt 26, 27 ochfall fördelas

harvårdslöshet eller försummelserättssökande§ den31 Om genom
skall han dessarättshjälpen,kostnader förökade ersättaorsakat staten

övrigt skallrättshjälpskostnaderna iförhurkostnader ansvaretoavsett
ställföreträdare.rättssökandesgäller denfördelas. Detsamma

rättshjälpsfrågoriBeslut

Rättshjälps-rättshjälp finnsfrågorhandläggning vissa32 § För omav
myndigheten.

angelägenheten harrättsligarörande denmål eller ärende33 § Om ett
lag.frågor enligt denna Idomstolen ibeslutarvid domstol,inletts

Rättshjälpsmyndigheten i frågorna.fall beslutarannat
fattas rättshjälps-§ skallutredning enligt 23Beslut görasatt aven

biträdet.

Ansökanrättssökande.efter ansökan denbeviljas34 § Rättshjälp av
föreskrivsuppgifterskriftlig innehålla deochskall av rege-somvara

regeringen bestämmer.myndighetringen deneller som

fastställa rättssökandesskall denRättshjälpsmyndigheten rätts-35 §
slutligt har fast-rättshjälpsbiträdetförkostnadernahjälpsavgift, när

ställts.

avslutasi mål eller ärendehandläggningensamband med36 § I ettatt
26, 27skall betalas enligtbeloppdomstolen besluta vilkaskall som

och 31 §§.
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stycket och fattas37 § Beslut enligt 26 § andra 35 § Rättshjälps-av
automatisk databehandling uppgifter imyndigheten ettgenom av av

fört register rättshjälpskostnader. Sådana beslut kanmyndigheten över
inte överklagas.

fårBeslut enligt 26 § andra stycket verkställas enligt bestämmelser-
i utsökningsbalken.na

Överklaganden m.m.

38 fråga överklaganden domstols beslut enligt denna lag§ I om av
tillämpas, fall i andra stycket, vad i allmän-i vadutom som avses som

överklaganden beslut domstolen.het gäller om av av
beslut i överklagad fråga angående ersättning tillHovrättens en

får tillåtarättshjälpsbiträde får inte överklagas. Hovrätten dock att
förbeslutet överklagas, det finns särskilda skäl prövningenom om

tillstånd skall enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångs-ges
balken.

Beslut rättshjälpsbiträde utredning enligt 33 § andra stycketav om
får inte överklagas.

får Rättshjälps-Beslut Rättshjälpsmyndigheten överklagas tillav
nämnden.

Rättshjälpsnärrmdens beslut får inte överklagas.

39 rättshjälp får och§ Beslut överklagas den är partav som avom
regeringen Räknas tiden förden myndighet bestämmer. över-som

fått del beslutet, får myndighetenklagande från den dag parten av
likväl två månader från fråninte överklaga beslutet dagenänsenare

till förmån förbeslutet. Myndigheten får överklaga beslut ävenett en
enskild part.

rättshjälp skall haft rättshjälp självUpphävs beslut denett om som
det föreligger fårbära kostnaden för denna. Om särskilda skäl, dock

förordnas kostnaden helt eller delvis skall betalasatt staten.av

40 § Den myndighet regeringen bestämmer får påkalla beslutsom om
rättshjälp skall upphöra enligt 28-30 §§.att

41 § rättshjälpsbiträdeEtt har överklagat beslut ersättningettsom om
får i den instansen åberopa omständigheter till för sitthögre stödnya
yrkande endast det finns särskilda skäl för detta.om
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Rättshjälpsnänmden m.m.

ordförande, skall ellerRättshjälpsnämnden består42 § som varaav en
tvåadvokatertvå ledamöterordinarie domare, ärvaritha samtsom

medborgare. Deskall svenskaledamöterAllaövriga ledamöter. vara
föräldra-enligt §förvaltare 11 kap. 7underåriga eller hafår inte vara

balken.
för viss tid.ordförandeochförordnar ledamöterRegeringen utser

övrigt fårIeller fleraskall finnasordföranden ersättare.För rege-en
ordförandeBestämmelsernalämpligt antal ersättare.ringen utse om

ocksåtillämpasledamöter ersättare.och

två andraordföranden ochbeslutför medRättshjälpsnärnnden43 § är
Vidövrig ledamot.advokat ochskallvilkaledamöter, envaraenav

betydelse ellerprincipiellärende, äravgörande är annars avavsomav
delta.samtliga ledamöterskall docksärskild vikt,

omröstning i tvistemål tillämpasRättegångsbalkens regler närom
Ordföranden skall dockRättshjälpsnämnden. sägaärenden avgörs av

mening först.sin

förvalt-domstol, allmänlag allmändomstol i dennaMed44 § avses
gällerdomstolVadArbetsdomstolen.och sägsningsdomstol som om

hyresnänmd.arrendenämnd ochäven

Förbud

vid advokat-verksamhet intei yrkesmässig45 § utövasDen, somsom
kanrättshjälpanvänder benämningenuppsåtligen sättbyrå ett som

rättshjälpsverksamhetförväxlas med denverksamhetenleda till att som
till böter. Det-advokatbyrå, dömskan videnligt denna lag utövas

allmänbenämningenuppsåtligen använderdengäller somsamma
förväxlingleda tillbenämning ägnadadvokatbyrå eller är attsom

därmed.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

träder i kraft denDenna lag
1972:429.rättshjälpslagenGenom lagen upphävs

rättshjälp lämnatsansökaneller harrättshjälp beviljatsHar om
ikraftträdandet gällerföreRättshjälpsmyndighetenin till domstol eller

äldre bestämmelser.
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tillFörslag
offentligt biträdeLag om

följande.föreskrivsHärigenom

sådana mål ochförordnas det behövs i ären-Offentligt biträde1 § om
så kan ske.föreskrivetsärskiltdär detden är att

eller detefter ansökanbiträde förordnas närOffentligt2 § annars
föreskrivet förordnasinteanledning. Omsärskild ärfinns annat

myndighet hand-ellerden domstoloffentligt biträde somannanav
ärendet.ellerlägger målet

förordnas för ellerbiträde skalldenkanAnsökan göras avsomav
tillärendet. Ansökan in deni målet ellerfår föra talan gesannan som

målet eller ärendet.handläggermyndighet som

biträdande jurist advo-advokat,biträde förordnasoffentligt3 § Till
lämplig förskäl,finns särskildadet ärkatbyrå eller, när somannan

föreslagit någonskall förordnasför vilken biträdedenuppdraget. Har
det inte medförskall denne förordnaskravuppfyller dessa omsom

skälfinns särskildaeller det i övrigtökade kostnader emotavsevärt
biträdetill det. Omentledigas det finns skälfårdet. biträdeEtt ettom
fårförordnats för,den biträdetbegäranhar entledigats ettav som

fanns skäl för byte enligt 4endast detbiträde förordnasnytt om

tillstånd ochske efter särskiltbiträde får baraoffentligt4 § Byte av
gångbyte biträde skettskäl föreligger. Omsärskildaendast enavom

för byte.synnerliga skälkrävs nytt
juristeller biträdandeadvokatbiträde fårEtt sätta annan

inte medförsubstitution endast dettaställeadvokatbyrå i sitt om
efterövrigt får substitution endastökade kostnader. I ägaavsevärt rum

särskilt tillstånd.

för biträdesersätt-betalas kostnaderoffentligt biträde5 § Förordnas
allmänna medel.utredning enligt 6 §ning samt av

utredningbeslutabiträde har är6 § offentligtEtt rätt att somom
000 krsammanlagd kostnad högst 5tillpåkalladskäligen omomen
handläggerden myndigheterhållasinte kanutredningen somgenom

ärendet.målet eller
inom denvid sådan utredning har,medverkatDen ram somsom

Ersättningen fastställsskälig ersättning.tillstycket,i första rättanges
biträde.förordnarmyndighetden somav
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§7 Ett offentligt biträde har till skälig ersättning förrätt det arbete,
den tidsspillan och de utlägg uppdraget har krävt. Ersättningsom
utgår inte för tiden före förordnandet offentligt biträde änannatsom
för arbete varit mindre omfattning eller brådskande art.som av av

Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den
tidsåtgång rimlig med hänsyn tillär uppdragets och omfatt-artsom
ning och med tillämpning den timkostnadsnorm regeringenav som
fastställer. Timersättningen får avvika från timkostnadsnorrnen, om
den skicklighet och den uppdraget har utförts med elleromsorg som
andra omständigheter betydelse anledning till det. Regeringenav ger
eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer taxorsom som
skall tillämpas vid bestämmande ersättningen i vissa fall med-samtav
delar föreskrifter beräkning ersättningen för tidsspillan.om av

Har offentligt biträde vårdslöshet eller försummelse för-ett genom
anlett kostnad för skall detta beaktas vid ersättningens bestäm-staten,
mande.

8 § Ersättning till offentligt biträde fastställs den domstol ellerett av
myndighet handlagt målet eller ärendet, inte ärannatannan som om

särskilt föreskrivet. Ersättningen fastställs i samband med denatt
angelägenhet, för vilken biträdet förordnats, dom elleravgörs genom
beslut eller avslutas på något sätt.annat

9 § Ett offentligt biträde får inte förbehålla sig eller ersättningta emot
sin huvudman vad följer 7 Har det skett för-utöver ärav som av

behållet verkan och biträdet skall till huvudmannen återbetala vadutan
han eller uppburithon för mycket.

10 § Ett beslut enligt denna fårlag överklagas den ochär partav som
den myndighet regeringen bestämmer.av som

11 § offentligtEtt biträde har överklagat beslut ersättningettsom om
får i den instansenhögre åberopa omständigheter till för sittstödnya
anspråk endast det finns särskilda skäl för det.om

12 § Domstols eller myndighets beslut enligt denna lag över-annan
klagas i ordning gäller överklagande beslut i det målsamma som av
eller ärende där biträdet har förordnats.

penna lag trädet i kraft den
2. Aldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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Förslag till

Lag ersättningsskyldighet för kostnad förom

blodundersökning i brottmål

Härigenom föreskrivs följande.

Om haft kostnader för blodprov avseende den misstänksstaten som
för brott föroch undersökning sådant blodprov skall den miss-av
tänkte, han döms för brottet, för dennaersätta kostnad.statenom
Detsamma skall gälla den godkänner strafföreläggande.ettsom

träderDenna lag i kraft den
Genom lagen upphävs lag 1946:864 âtergäldande kost-om av

nad för blodundersökning i brottmål.

4. tillFörslag
Lag för Domstolsverketrätt överklagaattom

vissa beslut

Härmed föreskrivs följande.

Ett beslut domstol ersättning, enligt rättegångsbalkenav om som
skall utgå allmänna medel, får överklagas Domstolsverket.av av
Detsamma gäller andra beslut enligt 21 kap. rättegångsbalken, rörsom
offentlig försvarare.

Denna lag träder i kraft den
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tillFörslag
ändring i brottsbalkenLag om

det skall införasfråga brottsbalkenföreskrivs iHärigenom attom
följande lydelse.9paragraf, 37 kap. aven ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

37 kap.
Om nämnderna

9 §
förord-Oflentligt biträde kan

ärende angående färverkan-inas
villkorligt medgiven frihetde av

kap.enligt 26

i kraft denträderlagpenna
offentligtärenden därfortfarande ibestämmelser tillämpasAldre2.

ikraftträdandet.förebiträde förordnats
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Förslag till
i rättegångsbalkenändringLag om

i fråga rättegångsbalkenHärigenom föreskrivs om
skall införas två paragrafer, kap 6 § och 21 kap.dels det llatt nya

lydelseföljande2 a av
följan-kap. 13 31 kap. 1 § och 36 kap. 24 § skall hadels 18att

de lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
A

11 kap.
6 §

enskild har in-En part som
till muntlig förhand-ställt sig en

ling får, det skäligt medärom
hänsyn till ekonomiskapartens
förhållanden och de kostnader

kan uppstå samband medisom
inställelsen, tillerkännas ersätt-

medel förning allmännaav
uppehålle.kostnad för ochresa

påfår bevilja förskottRätten
ersättningen.

Ersättning betalas enligt be-
med-stämmelser regeringensom

delar.

18 kap.
13 §

kostnad för bevisningkostnad för bevisning SkallSkall
eller åtgärd enligtåtgärd enligteller rättens rättensannanannan

förmedel beslut betalasbeslut utgå allmänna parterna enavav
båda gäller iför båda och föreller utgivas parterna en,av en

i fråga skyldighetbåda och båda för gäller ersättaattomen,
återgälda sådan kostnad vad i dettafråga skyldighet att somom

kapitel stadgas rättegångs-kostnad vad i detta kapitelsådan om
skall bärarättegångskostnad. kostnad. Omstadgas parternaom

bära sin sin rättegångskostnad, fårSkola rätte-parterna var var
kostnaden skallförordnas, förordnas,gångskostnad, må att att

fördelas med hälften på demfördelas medkostnaden skall
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hälften å vardera. all-Har vardera.av
medel utgått kostnad för En skall också, detmänna part om

oskäligt,hämtande till skall inte förär ersättarätten,parts staten
kostnaden kostnader för hämtaåtergäldas honomparten. attav

Om tillskyldighet rätten.ersättaatt
kostnad i anledningstaten attav

rättshjälp särskiltåtnjutit ärpart
stadgat.

21 kap.
2 §a

tilltalad inställtEn sig tillsom
huvudförhandling får, deten om
skäligt med hänsyn till hansär

eller hennes ekonomiska för-
hållanden och de kostnader som
kan uppstå i samband med in-
ställelsen, tillerkännas ersättning

allmänna medel för kostnadav
för och uppehälle. Rätten fårresa
bevilja förskott på ersättningen.

Ersättning betalas enligt be-
stämmelser regeringen med-som
delar.

31 kap
1§

Döms den tilltalade för brottet Döms den tilltalade för brottet
i för målmål där åklagaren talan, i där åklagaren för talan,ett ett
skall den tilltalade skall den tilltaladeersätta ersättastaten staten
vad enligt beslut vad enligt besluträttens rättenssom som
betalats medel för betalatsallmänna allmänna medel iav av

ersättninghans till försvarare ochinställelse vid underrätten
förundersökningen, för bevisning målsägandebiträde förord-som
under förundersökningen eller i enligt lagen 1988:609nats om

målsägandebiträde.rättegången i ersättning tillsamt
försvarare. Han skall också er-

för kostnadensätta staten att
hämta honom till rätten.

Ersättningsskyldigheten om-
fattar dock inte kostnader, som
inte skäligen varit motiverade för
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eller kostnader,utredningen, som
vållats vårdslöshet ellergenom
försummelse någon änannanav

ombudden tilltalade, hans eller
honom.försvarare utsettssom av

tilltalade behöver docktilltalade inte i DenDen år annat
fall i 4 § första inte betala vad han skulleän sägs änsom mer

fåttskyldig betala ha betala rättshjälpsavgiftstycket iatt mera av
dessa kostnader vad enligt rättshjälpslagen 1996.00.än som

grundavgifi‘ och Vad där kostnad förskulle ha utgått i sägssom om
ställettilläggsavgift vid allmän rättshjälpsbiträde gäller irätts-

rättshjälpslagen kostnad för offentlighjälp enligt försvarare.
ojfent-1972:429. Har han haft Den tilltalade skall också, om

lig försvarare målet, skall det inte oskäligt,i är ersätta sta-
grundavgiften minskas med vad kostnader för hämtatens att
han har betalat i rådgivnings- honom till rätten.
avgift till försvararen.

Ersättningsskyldigheten om-
fattar inteinte kostnader som
skäligen varit motiverade för ut-
redningen, eller kostnader, som
orsakats ellervårdslöshetgenom
försummelse någon änav annan

ombudden tilltalade eller hans
eller försvarare utsetts avsom
honom.

tilltalade skall betala Vad den tilltalade skall betalaVad den
får detfår jämkas eller efterges, skäl jämkas eller efterges,om om

till tillhärtill föreligger med hänsyn till finns skäl det med hänsyn
den tilltalades brottslighet eller den tilltalades brottslighet eller

ekonomiskahans personliga och ekonomiska hans personliga och
förhållanden. förhållanden.

till-det belopp den till- Om det belopp denOm som som
talade skulle skyldig talade skulle skyldig attattvara er- vara

betala understiger vissunderstiger visssätta avenen av rege-
skallregeringen fastställdringen fastställd skall gräns,gräns,

ersättningsskyldighet inte åläggas.ersättningsskyldighet inte åläggas.

36 kap.
24 §

ersättningtill ersättning vittneVittne Ett har tilläger rätt rätt
enligt vad nedan. enligt vad nedan.sägssägssom som
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Ersättning till vittne,åbe-till vittne,Ersättning ett somsom
skallåberopatsskall harenskild partpart,ropats enavav

fallövrigabetalas IHarutgivas rätten parten.parten. avav
all-ersättningen betalasskallochsjälvmant inkallat vittne är av

medel.däromförlikningsaken sådan, männaatt
frågatillåten, eller ärär om an-

underhörför brott,svar som
skall ersättningenallmänt åtal,

för bådautgivas parterna enav
fall skalloch båda för I annaten.
allmännautgåersättningen av

medel.
skallenskildOm parten

fårtill vittnebetala ersättning ett
skäligt meddet ärrätten, om
ekonomiskatillhänsyn partens

kostnaderförhållanden och de
uppstå för vittnets in-kansom

ersättningenställelse, besluta att
betalas allmännastället skalli av

efterbeslut får,medel. Sådant
fattas iansökan parten, sam-av

åberopasband med vittnetatt
bestäm-bevisning. Närmaresom

förförutsättningarnamelser om
skall betalasersättningenatt av

medel meddelasallmänna av
regeringen.

skallde fall ersättningenIskall utgivasErsättning, som
har vittnebetalasgottgörel-innefattaskall part ettpart, av enav

förtill skälig ersättningtillför kostnader rättnödiga resase
ochför uppehällekostnadertidsspillanföroch uppehälle samt resa,

skallErsättning,tidsspillan.skäligt.efter vad prövarrätten som
fast-allmänna medel,betalasutgåskallErsättning, avavsom

enligt bestämmelserställsmedel, fastställesallmänna somav
regeringen meddelar.bestämmelserenligträtten som

regeringen meddelar.
har betalatsErsättning avsom

påmedel skallallmänna stanna
staten.

träder i kraft denDenna lag
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tillFörslag
Lag ändring i lagen 1944:133om om

kastrering

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1944:133 kastreringom om
skall införas paragraf,det 9 § följande lydelse.att en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §
Offentligt biträde förord-kan

måli och ärenden angåendenas
kastrering, giltigt samtyckeom
till åtgärden inte lämnats.

Oflentligt biträde förordnas av
länsrätten.

penna lag träder i kraft den
Aldre2. bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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tillFörslag
1958:642ändring i lagenLag omom

utredningblodundersökning vidm.m. av

faderskap

blodunder-i fråga lagen 1958:642Härigenom föreskrivs omom
vid utredning faderskapsökning avm.m.

följande lydelsedels § skall3att
skall upphöra gälla.nuvarande 4-6 §§dels de attatt

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

3§
förordnatefter anmodan HarDen rätten un-omavsom,

denna lag skallförord- dersökning enligtenligteller rättenspart
blodprovundersök- kostnad förinställer förnande, sig att ta samt

blodundersökning betalaslagning i denna är, avsom avses
medel.målet, allmännasjälv ihan är partom

undersökningen utförts páoch Harberättigad till ersättning
anmodan socialnämnd skallenahanda grunderförskott efter av
nämnden betala sådana kostna-stadgasoch ordningi somsamma

inställelse vid der.beträffande vittnes
rätten.

betalats all-gäller vad ErsättningkostnadOm parts som av
påmedel skallrättegängskostnad före- männaär stannaom

betalatskostnad Ersättningskrivet. vissAtt är staten.att avsom
skall pärättshjälpskostnad för socialnämndensåsom stannaanse

nämnden.allmänåtnjuter rätts-part som
rättshjälpslagenhjälp följer av

1972:429.

träder kraft denlag iDenna
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tillFörlag
ändring iLag lagen 1963:193om om

Finland,samarbete med Danmark, Island och

verkställighetNorge straffang. av m.m.

föreskrivs i frågaHärigenom lagen 1963:193 samarbeteom om
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff skall införasdet paragraf, 36 följandeattm.m. en ny av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §
Ofientligt biträde kan förord-

i mål och ärenden angáendenas
verkställighet utomlands fri-av
hetsberövande påföljd.

penna lag träder i kraft den
Aldre tillämpas2. bestämmelser fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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10. tillFörslag
i 1970:375ändring lagenLag omom

Finland, Island ellerutlämning till Damnark,
vård ellerverkställighetNorge för av

behandling

utlärrming1970:375fråga lagenHärigenom föreskrivs i omom
beslutför verkställighettill Island eller NorgeDanmark, Finland, av

paragraf, 15skall införasvård behandling deteller att aven nyom
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§15
förord-biträde kanOflentligt

angåendemål eller ärendeinas
utlämnande för verkställighet av
brottmålsdom.

träder i kraft denpenna lag
offentligti ärenden därfortfarande2. Aldre bestämmelser tillämpas

ikraftträdandet.biträde förordnats före
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tillll. Förslag
ändring i 1972:260Lag lagenom om

internationellt samarbete rörande verkställighet
straff m.m.av

Härigenom föreskrivs i fråga internatio-lagen 1972:260om om
nellt rörande verkställighet straffsamarbete av m.m.

införas lydelsedels det skall paragraf, 27 följandeatt en ny av
dels 34 § och 39 § skall ha följande lydelse.att a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
förord-Offentligt biträde kan

angáendei mål och ärendennas
verkställighet fri-utomlands av
hetsberövande påföljd.

34 §a
Fråga verkställighet enligt överförandekonventionen i främman-om

de i landet ådömd påföljd Kriminalvårdsstyrelsenhärstat upptasav av
eller, i fråga verkställighet rättspsykiatrisköverlärrmande tillom av
vård, Socialstyrelsen. fårFramställning sådan verkställighetav om
inte med motsvarande tillämpning stycket25 § förstagöras, om av a
hinder verkställighet i den främmande föreligga.kanmot staten antas

Fråga verkställighet enligt första stycket främ-begäranom av
mande Kriminalvårdsstyrelsen verk-eller, i frågaprövasstat av om
ställighet lämnande till rättspsykiatrisk vård, Socialstyrel-över-av av

med motsvarande tillämpning 25 § första stycket.sen av a
Kriminalvårdsstyrelsen eller Socialstyrelsen får, det föreliggerom

särskilda skäl, med yttrande verkställig-överlärrma ärendeeget ett om
het till regeringen för avgörande.

I fall i denna fallI i dennasom avses para- som para-avses
graf gäller 28, och 33 §§ i graf §§ i29 gäller 27-29 och 33
tillämpliga delar. tillämpliga delar.

39 §
allmänna medel utgiven oflentlig för-Av Ersättning till

ersättning till offentlig försvarare betalats allmännasvarare som av
kostnad för rättshjälp enligt medel skall pasamt stanna staten, om
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försärskilda skälfinns1972:429 det interättshjälpslagen36 §
återbetaladömde skalldenstatsverket,påskall attstanna om

skäl ersättningen.särskildadömdeicke den av
återgälda ersättningen.bör

i kraft denträderlagpenna
Äldre där offentligtfortfarande i ärendenbestämmelser tillämpas2.

ikraftträdandet.förebiträde förordnats
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tillFörslag12.

1974:371iändring lagenLag omom

arbetstvisterirättegången

rättegångenfråga lagen 1974:371föreskrivs iHärigenom omom
införas paragraf, 5 kap. 4i lagen skalli arbetstvister detatt en ny

lydelse.följandeav

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.5
4 §

inställt tillhar sigEn part som
förhandling får, det ären om

ellermed hänsyn till hansskäligt
förhållandenekonomiskahennes

uppståoch kostnader kande som
inställelsen,samband medi

all-ersättningtillerkännas av
kostnad förmedel förmänna resa

får beviljaoch uppehälle. Rätten
förskott på ersättningen.

enligt be-Ersättning betalas
med-stämmelser regeringensom

delar.

kraft denlag träder iDenna
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till13. Förslag
i 1988:609ändring lagenLag omom

mâlsägandebiträde

föreskrivs fråga lagen 1988:609 målsägande-iHärigenom omom
biträde

följande lydelse,dels 4-8 §§ skall haatt
paragrafer, 9-15 §§, följandeskall införas sjudels detatt nya av

lydelse
skall införas fyra rubri-före 6 och 12 §§dels närmastatt nya

lydelse.ker följandeav

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

skall behand-Angelägenhet som
las vid svensk domstol

1§

3§
i målettill målsägandens intressenMålsägandebiträdet skall ta vara

målsäganden.stöd och hjälp tilllämnasamt
målsäganden med föra talanMålsägandebiträdet skall bistå att om

detta inte åklagaren.anspråk i anledning brottet,enskilt görsav om av
kvarstår talan avskilts enligt 22Målsägandebiträdets uppgift även om

mål enligtför handläggas särskiltgângsbalkenkap. 5 § rätte- att som
enligt kap. d §inte målet handläggs l 3reglerna för tvistemål, såvida

ocksåMålsägandebiträdets uppgift kvarstårrättegångsbalken. om
fråga enskilt anspråk.endast itingsrättens dom överklagas om

Målsägandebiträde förordnas
málsäganden ellerpå begäran av

särskilddet finnsnär annars
anledning till det.

Angelägenhet skall behand-som
las utomlands

§4
angelägenhet skallMålsägandebiträde förordnas I somen

be-eller påmålsäganden ellerpå begäran sättprövas annatav
handlas utomlands ochfinns anledningdetnär somannars
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förordnandet tilläm- gäller brotttill det. Vid motsvarassom av
första stycket brott enligt 6 kap. brottsbalken21 § rätts-pas

för1972:429. kan den brottethjälpslagen utsattssom
fråga målsägan- målsäganden, beviljas rättsligtbyteI om av

för sådant bistånd han eller hondebiträde och rätt ärom
någon i bosatt i Sverige och det ekono-biträde sättaatt annan

miska underlagetställe tillämpas 21 § andra inte överstigersitt
rättshjälps- kr.och tredje styckena 200 000 Närmare bestämmel-

ekonomiskt underlaglagen. ser om
Målsågandebiträdet skall meddelas regeringen eller denent- av

det päkallat med myndighet regeringen be-ledigas, är somom
förhållandena i målethänsyn till stämmer.

skäl för Rättsligt bistånd formeller det finns iges avom annars
ekonomiskt bidrag för juridisktdet.

eftertillämpas i fråga biträde ansökan denI övrigt om av som
rättegångs- förmålsägandebiträde brottet.utsatts
rättegångs- ansökan rättsligt bi-balkens regler Enom om

stånd skall skriftlig ochbiträde. vara
innehålla de uppgifter före-som
skrivs regeringen eller denav
myndighet regeringen be-som
stämmer.

5§
har beviljatsMålsägandebiträdet har Den rättsligträtt som

vad bistånd enligt skall betalatill ersättning i enlighet med 4 § en
påenligt § rättshjälpslagen avgift beräknas22som som samma

gäller för biträde vid rättshjälpsavgift enligt1972:429 sätt som
allmän rättshjälp. fråga 12 § rättshjälpslagen 1996:00.I om

förtillämpas 19, Vad där kostnadersättningen även sägssom om
rättshjälpsbiträdeoch 49 §§ gäller i stället23, 49, 49 rätts-a c

förhjälpslagen. kostnad biträde enligt denna
lag.

Gemensamma bestämmelser

6§
målsägandebiträde Till målsägandebiträde ellerOm ett

biträde enligt förordnas advo-målsägandens 4 §förordnas, ersätts
biträdande på advokat-uppkommande kostnader kat, juristdärefter

utredning med byrå eller, det finns särskildaför bevisning och när
enskilt skäl, lämplig förtalananledning ärom annan somav



56 Författningsförslag SOU 1995:81

anspråk och, i fall där målsägan- uppdraget.
debiträdets uppgift kvarstår enligt Den sökanden har före-som
3 § andra stycket, för och slagit och uppfyller dessaresa som
uppehälle i samband med in- krav förordnas,skall det inteom
ställelse inför domstol, i medför ökade kostnaderavsevärtsamma
utsträckning målsägan- eller i särskildaövrigt skäl talarsom om
den beviljats allmän rättshjälp det. biträdeEtt skallemot ent-
med anledning sådan talan. ledigas, det påkallat medärav en om

hänsyn till förhållandena måleti
eller det finns sär-om annars
skilda skäl.

Byte biträde får bara skeav
efter särskilt tillstånd och detom
finns särskilda skäl. Om byte av
biträde har skett gång krävsen
synnerliga skäl för byte. Omnytt

biträde har entledigats påett
begäran den rättssökande, fårav

biträde förordnas endastett nytt
fannsdet skäl för byte.om

Ett biträde får sätta annan
advokat eller biträdande jurist på
advokatbyrå i sitt ställe substitu-
tion det inte medför någonom
beaktansvärd ökning kostna-av
derna. fårI övrigt substitution
endast efter tillståndäga rum av
domstol.

I tillämpas frågaövrigt i om
biträde enligt denna lag rätte-
gångsbalkens regler rätte-om
gångsbiträde.

7§
Beslut frågori i Ett biträde har till skäligrättsom avses

denna lag fattas I de ersättning för det arbete, denrätten.av
fall fåri 6 § dock tidsspillan deoch utläggsom avses som
målsägandebiträdet själv besluta uppdraget har krävt. Ersättning

utredning i utsträck- utgår förinte tiden före förord-om samma
ning enligt 24 § rättshjälps- nandet biträde föränannatsom som
lagen 1972:429 gäller för bi- arbete varit mindresom av om-
träde rättshjälp.vid allmän fattning eller brådskade art.av
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Ersättningen för arbete skall
bestämmas med utgångspunkt i
den tidsåtgång rimlig medärsom
hänsyn till uppdragets ochart
omfattning och med tillämpning

den timkostnadsnormav som
regeringen fastställer. Timersätt-

fårningen avvika från timkost-
nadsnormen, den skicklighetom
och den uppdragetomsorg som
har utförts med eller andra om-
ständigheter betydelseav ger
anledning till det.

Regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmersom
fastställer skall tilläm-taxor som

vid bestämmande ersätt-pas av
fallning i vissa meddelarsamt

föreskrifter beräkningom av
för tidsspillan.ersättningen

Har biträdet vårds-genom
löshet eller försummelse föranlett
kostnad för skall dettastaten
beaktas ersättningen bestäms.när

8§
Bestämmelserna i 31 kap. färEtt biträde förbehållainterätte-

gångsbalken skyldighet för sig eller ersättning sinta emotom av
den tilltalade till huvudman vad följereller utöverattannan som

återbetala kostnader 7 Har detta skett förbe-ärstaten avsom
hållet verkanenligt beslut betalats och biträderrättens utanav

allmänna skall betalamedel gäller i tillbaka vad han elleräven
fråga hon har förkostnader enligt denna uppburit mycket.om
lag. där målsägandebi-I mål

uppgiftträdets kvarstår enligt 3 §
andra gäller betråfandestycket
dessa kostnader bestämmelserna i
18 kap. rättegångsbalken om

för rättegångs-motpartsansvar
kostnader.
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9 §
målsägandebiträde harOm ett

biståndförordnats eller rättsligt
betalasenligt 4 § har beviljats

kost-kostnader för biträde samt
nader för bevisning och utredning

måls-nödvändig förär attsom
tillvaraäganden skall kunna ta

medel.allmännasin rätt, av
har medverkat vidDen ensom

till skäligutredning har rätt
för utred-Kostnadenersättning.

får dock inte överstiganing
för bevis-10 000 kr. Ersättning

enligt bestämmelserning betalas
meddelar.regeringensom

§10
vad följer 9 §Utöver avsom

angelägenheteriersätts, som
utomlands,behandlasskall även

och inställelsekostnader för resa
och dennesför målsäganden

måstevårdare eller annan som
samband med inställelseanlitas i

inför domstol eller annan myn-
kallatsmålsägandendighet om

ochfördit. Ersättning resa uppe-
belopp.betalas med skäligthälle

11 §
angelägenheterfrågaI somom

utomlands gällerskall behandlas
utsträckningendast i den9-10 §§

täckskostnaden inte genom
någon försäkring eller ersätts av

myndighet idomstol eller annan
främmandeden staten.
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Beslut

12 §
Beslut i frågor målsägan-om

debiträde fattas domstol.av
Beslut rättsligt bistånd iom
angelägenhet skall behandlassom
utomlands fattas Rättshjälps-av
myndigheten.

Beslut utredning enligt 9 §att
skall fattas biträdet.göras av

13 §
frågaI domstols beslutom

enligt denna lag gäller reglerna i
rättegångsbalken överklagan-om
de domstols beslut.av

beslutHovrättens i över-en
klagad fråga får dock endast
överklagas hovrätten tillåtitom
detta. Sådant tillstånd får ges om
det finns särskilda skål för en
prövning tillstånd skallom ges
enligt kap.54 10 § första stycket

rättegångsbalken.1
beslut Rättshjälpsmyn-Ett av

digheten får överklagas till Rätts-
hjälpsnämnden.

Rättshjälpsnämndens fårbeslut
inte överklagas.

Beslut biträdeett ut-av om
redning enligt 12 § andra stycket
får inte överklagas.

14 §
Ett beslut enligt denna lag får

överklagas den är partav som
och den myndighetav som rege-
ringen bestämmer. Räknas tiden
för överklagande från den dag en

fått del beslutet, fårpart av myn-
digheten likväl inte överklaga
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två månaderbeslutet änsenare
dagen från beslutet. Myndig-från

fár överklaga beslutheten ett
enskildtill förmån föräven en

part.

§15
förordnatsbiträde harEtt som

och harenligt denna lag som
beslutöverklagat ersätt-ett om

får högrei den instansenning
åberopa omständigheter tillnya

för yrkande endaststöd sitt om
skäl för detta.det finns särskilda

i kraft denlag träderpenna
målsägandebiträdefortfarandebestämmelser tillämpasAldre2. om

ikraftträdandet.föreförordnats
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14. tillFörslag
ändring iLag lagen 1988:870 vårdom om av

missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1988:870 vårdom om av
missbrukare i vissa fall 42 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

42§
Om offentligt biträde och Offentligt biträde kan förordnas i

rättshjälp mál ochi mål och ärenden hosären- allmänannan
den enligt denna lag finns be- förvaltningsdomstol angáende
stämmelser i rättshjälpslagen beredande vård enligt dennaav
1972:429. lag eller angående omedelbart

omhändertagande enligt 13
Oflentligt biträde förordnas av

den domstol eller myndig-annan
het handlägger målet ellersom
ärendet. ärendenI hos social-
nämnd eller social distriktsnämnd
förordnas oflentligt biträde dock

länsrätten.av

penna lag träder i kraft den
Aldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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tillFörslag15.

1988:1472smittskyddslagenändring iLag om

1472smittskyddslagen 1988:frågaföreskrivs iHärigenom attom
följande lydelse.skall ha59 §

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

59§
förord-Ofientligt biträde kanbiträde ochoffentligtOm
allmänoch ärenden hosi målochmålrättshjälp i ären- nasannan

angåendeförvaltningsdomstolfinns be-lagden enligt denna
enligtomhändertagandetillfälligträttshjälpslagenistämmelser

tvängsisolering enligt 38,371972:429.
eller upphörandeeller 41 §39 av

enligt 42tvängsisolering

kraft denilag träderpenna
offentligti ärenden därfortfarandetillämpasbestämmelserAldre2.

ikraftträdandet.förebiträde förordnats
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16. Förslag till

Lag ändring i utlänningslagen 1989:529om

Härigenom föreskrivs i fråga utlänningslagen 1989:529om
dels det skall införas paragraf, 11 kap. 8 följandeatt en ny av

lydelse
dels det skall införas rubrik före kap.närmast 11 8att §en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

Offentligt biträde

8 §
Oflentligt biträde kan förord-
i ärende angåendenas

avvisning, dock inte hos
polismyndighet, såvida inte utlän-
ningen enligt 6 kap. 2 eller 3 §
hålls i förvar sedan 72änmer
timmar,

utvisning enligt 4 kap. 3
uppehållstillstånd enligt 2

kap. 5 b Utlänningsnämn-om
den meddelat beslut inhibitionom
i ärendet avvisning ellerom
utvisning,

verkställighet enligt denna
lag utlänningen hålls i förvarom
enligt 6 kap. 2 eller 3 § sedan

72 timmar ochänmer
hernsändande enligt 12 kap.

3

penna lag träder i kraft den
2. Aldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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tillFörslag17.

särskildal990:52 medi lagenändringLag om
värdbestämmelser ungaavom

särskilda1990:52 medifråga lagenföreskrivsHärigenom om
följande lydelse.skall ha39 §vårdbestämmelser attungaom av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

39§
förordnasbiträde kanOffentligtochbiträdeoffentligtOm

åtgärdenför denmål ochrättshjälp i samtären- avsersomannan
målvårdnadshavaredennesförfinns be-lagdennaden enligt

beredandeangåendeärendenochrättshjälpslagenistämmelser
enligt eller 3vård 21972:429. ome-av
omhändertagande enligtdelbart

vård enligtupphörande6 av
jlyttningsförbud enligt 24 §2]

flyttningsför-upphörandeeller av
vid26 §bud enligt över-samt
§ förstaenligt 41klagande

stycket.
bådebiträdeoffentligtBehövs

dennesoch fördenför unge
förordnasvårdnadshavare,

det intebiträde,gemensamt om
mellanmotstridiga intressenfinns

dem.
förordnasbiträdeOflentligt av

myndig-domstol ellerden annan
målet ellerhandläggerhet som

social-hosärendenärendet. I
distriktsnämndsocialnämnd eller

biträde dockoflentligtförordnas
länsrätten.av

kraft denträder ilagpenna
offentligtärenden därfortfarande itillämpasbestämmelserAldre2.

ikraftträdandet.föreförordnatsbiträde
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18. Förslag till

ändring iLag lagen 1991:572 särskildom om

utlänningskontroll

Härigenom föreskrivs det i lagen 1991:572 särskild utlän-att om
ningskontroll skall införas paragraf, 27 följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
Ofientligt biträde kan förord-

i ärende angáende utvisningnas
eller anmälningsplikt enligt denna
lag i ärende hos regeringensamt
angáende beslut enligt 11

lag träderPenna i kraft den
Aldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden där offentligt

biträde förordnats före ikraftträdandet.
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till19. Förslag
1991:1128i lagenändringLag omom

tvångsvårdpsykiatrisk

psykiatrisk128lagen 1991 1föreskrivs i frågaHärigenom omom :
tvångsvård

följande lydelseparagraf, 38införasdet skalldels att a aven ny
lydelse.följande§ skall hadels 48att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

38 §a
biträde kan förord-Offentligt

hos allmänmål och ärendeninas
angåendeförvaltningsdomstol

tvångs-till fortsattmedgivande
eller 14 §enligt 12vård

överklagande enligt 32vidoch
beslut intagning§eller 33 av om

avslag påtvångsvård ellerför om
tvångsvården skallbegäran atten

upphöra.

48 §
hansskall sådenna lagmed stödvårdaspatient snartEn avsom

sinförsorg upplysaschefsöverläkarenstillstånd medger det omgenom
rätt

vissa beslut,överklagaoch 33 §§enligt 32att
biträde,elleranlita ombudatt

biträdefå ofientligträttshjälpfå attatt genom
enligt 38 ochförordnarbiträde enligtoffentligt rätts- a

1972:429, ochhjälpslagen
stödperson.få hjälp4. att av en

välsjukvårdsinrättningen,anslagen inomskall finnaslagDenna
patienterna.synlig för

kraft denträder ilagpenna
offentligtärenden därfortfarande itillämpasbestämmelserAldre2.

ikraftträdandet.förebiträde förordnats
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till20. Förslag
ändring i lagen 1991:1129Lag om om

rättspsykiatrisk vård

föreskrivs i frågaHärigenom lagen 1991:1129 rätts-om om
vårdpsykiatrisk

dels det skall införas paragraf, 22 följande lydelseatt en ny a av
dels 30 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §a
Offentligt biträde kan förord-

målt och ärenden hos allmännas
förvaltningsdomstol angående
medgivande till fortsatt vård
enligt 13 § angående upphöran-

,
de sådan vård enligt 16 vidav
överklagande beslut enligtav
18 § första stycket eller eller1 2
angående tillstånd eller åter-
kallelse tillstånd vistasattav
utanför vårdinrättningens område
före den genomgår rätts-som
psykiatrisk vård enligt kap.31
3 § brottsbalken särskild ut-om
skrivningsprövning.

30 §
En patient vårdas med stöd denna sålag skall hanssnartsom av

tillstånd medger det chefsöverläkarens försorg upplysas singenom om
rätt

enligt 18 § överklaga vissa beslut,att
2. ansöka enligt § andra16 stycket den rättspsykiatriskaatt attom

vården skall upphöra,
ansöka enligt eller10 11 § tillstånd vistas utanföratt attom

vårdinrättningens område,
4. anlita ombud eller biträde,att

få rättshjälp få5. 5. ofientligt biträdeatt attgenom
offentligt biträde enligt förordnar enligt 22 ochrätts- a
hjälpslagen och1972:429,
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Stödperson.hjälpfåatt enav
ellersjukvårdsinrättningeninomfinnas anslagenskalllagDenna

patienterna.förväl synligundersökningsenheten,

krafti denträderlagpenna
offentligtdärfortfarande i ärendentillämpasbestämmelserAldre2.

ikraftträdandet.förebiträde förordnats
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Inledning1

Direktiven1

enligt direktiven deutredningsarbetet börförUtgångspunkten attvara
stårsituationensamhällsekonomiskai denbegränsade resurser, som

bäst behövs och kommaområden där dein på detill buds, skall sättas
åtgärderrättsligt bistånd. Debäst behövertill delmänniskorde som

ochtill ökad effektivitetde kan ledasådanaföreslås skall attvarasom
grund-medföra rättshjälpensfår intekostnadsbesparingar attmen

framhålls det i direk-Rättshjälpen måste,syfte går förlorat.läggande
fångar demskyddsnätslagsfungerativen, ytterstaett uppsomsom

pårättsligt biståndkan få sätt.inte annatsom
följandeinriktasenligt direktivenarbete börUtredningens

rättshjälpen och rättsskydds-kostnadskontroll ochhuvudfrågor: taxor,
för och omfattningenbiträden, villkorenoffentligaförsäkringarna, av

frågor.vissa organisatoriskarättshjälpenden allmänna samt
föreslåenligt direktiven fria händeremellertidharUtredaren att

effektivitet och kostnads-till ökadkan ledaändringarandra som
till dekoncentrerasrättshjälpsresursernaoch tillbesparingar att om-

behövs.de bästråden där
ifick utredningenden augusti 1994regeringsbeslut 25Enligt upp-

den nuvarandeönskemålgrund riksdagensdrag på även överatt seav
tilläggsdirektiven framhållsoffentliga biträden. Iordningen för att utse

ordningen för utseendeden nuvarandekritik framförtsbl.a. motatt av
förekommit fall dåanledning detmedoffentliga biträden, bl.a. attav

avvisnings-överklagai tidoffentliga biträden försummat rätt ettatt
detframhöllsriksdagsbehandlingenbeslut. Vid översynatt en av nu-

lämpligen kandennabörvarande översyngöras samt attsystemet
utredning.dennagöras av

i betänkandetstilläggsdirektiven återges i sin helhetDirektiven och
bilaga

rekommendationerEuroparådetsinnehållet iutredningsarbetet börI
legal aid indels Resolution 76 5beaktas. gällerrättshjälp Det onom

Resolution 78 8administrative delscommercial andcivil, matters on
direktivvidare regeringensutredaren gälleraid and advice. Förlegal

angående utrednings-särskilda utredaresamtliga kommittéer ochtill
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inriktning dir. 1984:05, angående beaktandeförslagens EG-aspek-av
utredningsverksamheten dir. 1988:43 angående redovis-i samtter

dir.ning regionalpolitiska konsekvenser 1992:50. Dessutomav
till samtliga kommittéergäller regeringens direktiv och särskilda

jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.utredare redovisa 1994:att
frågor behandlas i kapitel124. 15.Dessa

Utredningsarbetet1.2

hösten 1993. Skiftet utredare hösten 1994 föran-Arbetet inleddes av
nedgång i sarnrnanträdesfrekvensen. har kompense-ledde viss Dettaen

pågått under flera dagar. Utred-antal sammanträdenrats ettattav
vid tillfällen.ningen i sin helhet har sammanlagt niosammanträtt

utredaren och sekreteraren vid flertal tillfällenDessutom har ett sam-
manträffat med delar expertgruppen.av

i besökt kongeligeUtredaren och sekreteraren har Norge Det
och norske advokatforeningJustis- politidepartement Den samtog

sammanträffat med för den norska domarkåren.representanten
iKarl-Axel Bladh och sekreteraren har Danmark besöktExperten

danska Advokatrådet. Vid besöket Justits-Justitsministeriet och det
förutom för ministerietministeriet medverkade ävenrepresentanter en

domare.
Hans-Erik och sekreteraren har i Finland besöktExperten Jonasson

advokatsamfund, HelsingforsJustitieministeriet, Finland tingsrätt och
Helsingfors stads allmänna rättshjälpsbyrä.

Vid dessa besök har främst diskuterats rättshjälp i civilrättsliga
rättsskyddsförsäkringar försvarareangelägenheter, ersättning tillsamt

och biträden.
deltagit i internationell konferensSekreteraren har rättshjälpen om

International Conference Legal Aid i den aprilHaag 13 16on -
1994.

Utredningen har besökt Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämn-
den Domstolsverket. Utredaren och sekreteraren haroch besöktäven
Utlänningsnämnden och Statens invandrarverk.

Utredningen har sammanträffat med för några derepresentanter av
försäkringsbolag meddelar rättsskyddsförsäkringar medsamtsom

för Sveriges advokatsamfund.representanter
En hearing angående rättshjälpsfrågor har hållits på Stockholms

tingsrätt. Till hearingen för samtliga tingsrätter irepresentantervar
Stockholmsområdet Svea hovrätt inbjudna.samt
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med företrädarefrågor diskuteratshar vissasekretariatetGenom
Hovrättsprocessutredningen JU 1993:04,bl.a.utredningar,andraför

Vård-bidragsförskottsutredningen S 1993:09Underhålls- och samt
1993: 13.nadstvistutredningen JU

innehållBetänkandets1.3

uppdelat i delar.inledande avsnittdettaförutomBetänkandet är tre
den allmännai dagbehandlar vad rätts-Del A motsvaras avsom

brottmål och delrättsligt bistånd ibiträde ochoffentligtdelhjälpen, B
bestämmelser.C gemensamma

i huvudsak vadoch handlarkapitel 4 9bestårDel A om somav -
kapitel 4 behandlasrättshjälpen. Iallmännadendagi motsvaras av

kapitel 5rättsskyddsförsäkringar. Itill ochförhållanderättshjälpens
förmåneromfattningen rättshjälp. Deochfördiskuteras villkoren av

föreslåskapitel 6 och i kapitlel 7irättshjälpföljer med tas uppsom
kostnads-medparts ochKapitel 8avgiftssystem. rör motpartsett nytt

behandlas i kapitelRådgivningrättshjälpskostnader.föransvar
offentliga biträden ochbehandlarkapitel 10bestårDel B somav

brottmål.rättslig hjälp ihandlarkapitel 11 omsom
be-och behandlargemensammakapitel 12 15bestårDel C av -

ersättning till biträ-diskuteras frågorkapitel 12stämmelser. I rörsom
organisationenkonstruktionen ochlagtekniskaoch försvarare. Dende

för-besparingaranalys deoch 14. Eni kapitel 13tas somavupp
andra konse-medförakan förväntasbetänkandeslagen i detta samt

kapiteli 15.förslagenkvenser görsav
bilaga 2 till dettadirektiven i bilaga IåtergesjagSom nämnt

dessrättshjälpen och kost-statistiska uppgifterbetänkande lämnas om
DomstolsverketsammanställtsUppgifterna harnadsutveckling. av

utredningsarbetetunderlag iutredningen. Det använtsuppdrag somav
o.dyl. grundar sig, interättshjälpskostnader närangående annat anges,

kostnaderDomstolsverket. Deuppgifter från är statensangessom
dvs. rättshjälpsav-redovisas i rättshjälpsanslaget,kostnader så desom

utgår för advokattjänstermervärdeskatt ärgifterna och den som
för ansökning-uteblivna intäkter bl.a.kommerfrånräknade. Till detta

haintäkter skullemycket dessastatistik för huravgifter. Någon upp-
några be-inte frågatorde dockfinns inte. Detgått till om meravara

dras de 37kostnaderna skallFrån redovisadedetydande belopp.
häravhar uppskattatåterbetalas till Jagmiljoner kr attstaten.som

miljoner kronorbrottmål och 15kronorfaller miljoner22 caca
rättshjälp.allmän
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En jämförelse det avgiftssystem föreslås och detav nya som nu-
varande i bilagagörs

l bilaga 4 kort redogörelse för rättshjälpssystemen i andrages en
nordiska länder.

Betänkande innehåller inga särskilda yttranden från Iexperterna.
den mån olika meningar inom utredningen har jag eftersträvatyppats

fånga diskussionen och in den på den plats i betänkandetvävaatt upp
där den sakligt hör hemma. grundläggandeDe invändningar restssom

mina slutsatser har gällt frågan rättshjälpen skall sub-mot om vara
sidiär till rättsskyddet frånvaronoch ventil i det tak för biträdes-av
ersättningen jag förordar.som
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2 Nuvarande förhållanden

2.1 Gällande rätt

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen lämnas i fyra olika former; allmän
rättshjälp, rättshjälp misstänkt i brottmål, rättshjälp offentligtgenom
biträde rådgivning. Dessutom betalas kostnader för offentligsamt
försvarare och målsägandebiträde från rättshjälpsanslaget.

Statens kostnader för rättshjälp uppgick under budgetåret 199394
till sammanlagt 874 miljoner kronor dvs. rättshjälpsavgifter,netto,ca
mervärdesskatt och återbetalade medel avdragna. Till dettaär skall
läggas uteblivna intäkter för bl.a. ansökningsavgifter. Några exakta
uppgifter den sammanlagda storleken de uteblivna intäkternaom av
finns inte. De utgiftsposternastörsta rättshjälp misstänktutgörs iav
brottmål ca 355 miljoner kronor och allmän rättshjälp 322ca miljo-

kronor. En redogörelse för kostnadernasnärmare fördelningner ges
i bilaga

Allmän rättshjälp kan lämnas till fysisk dödsbon isamtperson
varje rättslig angelägenhet där det föreligger behov sådant bistånd.av
Från denna huvudregel finns flera undantag, inte rättshjälpt.ex. ges
för upprättande äktenskapsförord eller i fastighetstvister då denav
rättssökande har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring. Vidareen
kan rättshjälp aldrig beviljas den inte har befogat intresseettsom av

få sin sak behandlad.att
En ytterligare begränsning inkomstgränsen.är Den harsom en

beräknad årsinkomst överstiger sju basbelopp eller f.n. 246 000som
kronor kan inte rättshjälp. Gränsbeloppet kan höjas med hänsyn till
den försörjningsbörda.rättssökandes

Vid allmän rättshjälp betalar kostnaderna för framför alltstaten
juridiskt biträde för andra kostnaderäven bevisning.t.ex.men som
Däremot omfattas inte ersättning för rättegångskostnadermotparts som
den rättssökande kan tvingas betala han förlorarom en process.
Sådana kostnader får den rättssökande alltså själv betala. Däremot kan
sådana kostnader betalas från rättsskyddsförsäkring kapitelse 4.en

Den rättssökande skyldig betalaär rättshjälpsavgift. Dennaatt en
består grundavgift storlek beroende denär rättssökandesav en vars av
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storlek berortilläggsavgiftförhållandenekonomiska samt varsenav
förpå kostnadernadels rätts-förhållandena,ekonomiskadels på de

hjälpen.
därmedrådgivning elleromfattarrådgivningRättshjälp genom

högstangelägenheter underrättsligaslagsallaåtgärd ijämförlig nästan
inkomst och skerallaförRådgivning mottimme. är öppen oavsetten

femtomninuterspåbörjadför varjekronoravgift f.n. 230fastställden
ned.fallkan i vissaAvgiften sättasperiod.

offentligi formutgår delsbrottmålmisstänkt iåtRättshjälp av
delsrättegångsbalken RB,i kap.bestämmelserna 21enligtförsvarare

rättshjälpslagen.brottmål enligtimisstänkträttshjälpannansom
misstänktesberoende deninteoffentlig försvararetill ärRätten av

brottmål kommamisstänkt irättshjälpkanekonomi. Däremot annan
ställdaekonomiskttill dehör sämsttilltaladeföri fråga bara som

tilltalades kostnaderdenrättshjälpform ersätterDenna avgrupperna.
rättshjälpsavgiftNågoni domstol.inställelseochbevisningför bl.a.

förpliktasfälls tilltilltaladkan attutgår inte. Däremot ansvarsomen
bevisning ochoffentlig försvarare,förkostnadertillbakabetala annan

Återbetalningsskyldigheten fårmålsägandebiträde.förrättshjälp samt
i rättshjälps-fått betalaskulle hadömdevad denöverstigadock inte

rättshjälp.haft allmänhadeavgift hanom
särskilt angivnavissalämnas iojfentligt biträdeRättshjälp genom

rörelsefriheten ellerpersonligadenärendenochmål rörtyper somav
mål ochdet sighuvudsak ären-integriteten. I rörkroppsligaden om

utlän-vårdlagstiftningarnassocialaochpsykiatriskade samtden
betydelse förekonomi saknarenskildesområde. Denningslagens

återbetalnings-avgift ellernågonbiträde ochoffentligtfrågan om
inte.förekommerskyldighet

varitmålsägandeförförordnasMálsägandebiträde kan somen
särskiltmålsäganden hari fall dåbrottvissa angivnaför ettsamtutsatt

situation saknarekonomiskaMålsägandensbiträde.starkt behov av
avgift utgår inte.någonbetydelse och

deninfördesrättshjälpenförorganisationennuvarandeDen
tidigarede fyradåRättshjälpsmyndighetenjanuari 1991.l ersatte

förBesvärsnämndenupphörde rätts-Samtidigträttshjälpsnämnderna.
rättshjälps-enligtöverklagandenuppgifthjälpen och dess prövaatt

Rättshjälps-Rättshjälpsnämnden.myndighet,lagen övertogs av en ny
ekonomiadministrativadelreformen övermyndigheten tog engenom

domstolarna.rättshjälpsärenden frånuppgifter i
för bl.a. Rätts-förvaltningsmyndighetcentralDomstolsverket är
hänseende ledaadministrativtisåledesoch skallhjälpsmyndigheten
Domstolsverketverksamhet.Rättshjälpsmyndighetensoch samordna
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har vidare det samlade för rättshjälpsmedlens användning.ansvaret
Domstolsverket har också överklaga beslut rättshjälprätt att samtom

begära beslut rättshjälp skall upphöra.att attom

2.2 historikKort

Rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 juli 1973. Dessförinnan lämnades
statlig processuell rättshjälp i form fri rättegång i mål och ärendenav
vid domstol offentlig försvarare i brottmål enligtsamt rätte-genom
gångsbalken. Fri rättegång kunde beviljas den inte hade ekono-som
miska förutsättningar betala de kostnader kunde uppkomma iatt som
rättegång vid domstol. Dessutom kunde rättshjälp lämnas i huvud-
sakligen två former. Dels fanns landsting eller kommun anordnadeav
rättshjälpsanstalter statlig rättshjälpsanstalt, dels fannssamt rätts-en
hjälp enligt den s.k. Järntlandsmodellen. Jämtlandsmodellen innebar att
rättshjälp lämnades inom vissa landstingsområden enligt avtal mellan
landsting och Sveriges advokatsamfund. Visst statsbidrag utgick för
verksamheten.

Rättshjälpslagen har sedan sin tillkomst ändrats många gånger. En
reform genomfördes år 1980 197879:90större prop. då domstolar

och vissa andra myndigheter fick vidgade befogenheter besluta iatt
rättshjälpsfrågor samtidigt de rättshjälpsnärnnder inrättats vidsom som

Årenlagens tillkomst minskades från till fyra. 1981 och 1982sex
höjdes rättshjälps- och râdgivningsavgifterna prop. 198081:20 och

År198182:28. 1982 slopades möjligheterna till rättshjälp i vissa
ärenden, bl.a. för upprättande äktenskapsförord ochtyper testa-av av

Samtidigt begränsades möjligheterna i vissa fall få rättshjälpmente. att
innan likartat mål, s.k. pilotfall, avgjorts prop. 198182:28.ett annat
År 1983 gjordes till allmän rättshjälp i vissa fastighetstvisterrätten
subsidiär till rättsskyddsförsäkring och möjligheten till biträde i bodel-
ningsärenden begränsades. Vidare infördes avgift, tilläggsavgift,en ny

beräknas med utgångspunkt från kostnaderna för rättshjälpensom
prop. 198283:61.

Genom ändringar i 21 kap. RB begränsades från den 1 januari
1984 till offentlig försvarare i brottmålrätten prop. 198384:23.

År möjligheterna1988 inskränktes få allmän rättshjälp iatt ytter-
ligare tvister där den rättssökande kan få ersättningtyper av genom
försäkringar olika slag 198788:73.prop. Samtidigt sänktes rätts-av
hjälpsavgifterna och den inkomstgränsen för till rättshjälpövre rätt
höjdes. Rättshjälpsavgifternas anknytning till basbeloppet, tagitssom
bort år återinfördes1983, samtidigt.



1995:81SOUförhållandenNuvarande76

julikraft denträdde i 1mâlsägandebiträde1988:609Lagen om
utvidgades ärmâlsägandebiträdetillRätten198788: 107.1988 prop.

Vid det199394:26.och år 1994 prop.19899021581991 prop.
rättshjälpslagen,ändringar i ävenutvidgades,tillfället genomsenare

utomlands.brottsoffertillbiståndeträttsligadet
fastighets-rättshjälp iför allmänreglernaändradesjuli 1989Den 1
nuvarandedenbeslutadesSamtidigtpatientskadeärenden.ochtvister

198889:117.rättshjälpssystemet prop.organisationen inom
denavgifteroch deavgiftssystemetändrades1993I sommars

199293: 109.höjdes prop.betalarättsökande skall
rättshjälpslagen. Dentidigareutredningar har överTvå settstora

justitiekanslern IngvarledningunderRättshjälpsutredningenförsta, av
Översyni betänkandetövervägandenredovisade sinaGullnäs, av

Rättshjälpskommittéenandra,1977:49. DenSOUrättshjälpssystemet
betänkandenalämnadeJohnsson,lagmannen Janledningunder av

ADB-hantering1983:2,Ds Juoffentlig försvararetillRätten av
rättshjälpen SOUallmänna1983:9, Denrättshjälpsärenden Ds Ju

1985:4.Rättshjälp SOU1984:66 samt
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rättshjälpslag.3 Ny
Utgångspunkter för reformen

Rättshjälpslagen har sedan den trädde i kraft den juli1 1973 utretts
och ändrats åtskilliga gånger. Två utredningar har tidigarestora sett

lagen; under 1970-talet under ledning justitiekanslernöver Ingvarav
Gullnäs och under 1980-talet under ledning lagmannen Janav
Johnsson. Reformkraven har växlat mellan å sidan kostnadsökandeena
förbättringar och å andra sidan eller mindre långtgående inskränk-mer
ningar i kostnadsdämpande riktning. Under årens lopp har också

Ävenställts krav förenklingar i lagstiftningen. rättshjälpslagenom
i sin grundläggande struktur utgjorde sammanhängande och logisktett

har lagen de många ändringar skett blivit alltmerasystem genom som
svåröverskådlig och i begriplighet. Redan från början prägladestappat
den också detaljeringsgrad och efter millimeterrätt-strävanav en en
visa inte bara gjorde lagstiftningen svår förstå ocksåatt utansom
ledde till ganska krånglig och byråkratisk hantering de olikaen av
rättshjälpsfrågorna. Dagens detaljerade och svårgenomträngliga regler
har skapat tillämpningsproblem, åskådliggörs den mängdstorasom av
avgöranden rättshjälpsområdet, i vägledande syfte har med-som
delats domstolar och råttshjälpens olika instanser.av

När det under 1990-talet har tillsatts utredning med brettettnu en
uppdrag rättshjälpslagen kan naturligtvis ha sinaöveratt se man
dubier möjligheterna komma längre de tidigare utred-änattom
ningarna. Också under 1980-talet lades fram förslag till heltett en ny
rättshjälpslag, dock inte genomfördes. Det emellertid minärsom
uppfattning den ekonomiska kris, drabbat landet under 1990-att som
talet, skapat jordmån för förslag, innebär kritisken annan som en
omprövning förmånssystemde sociala såg dagens ljus underav som
1960- och 70-talen. Det därför jag valt utformaär heltattsom en ny
rättshjälpslag, där jag sökt de olika krav 1990-vägaatt samman som
talet ställer på lagstiftningen till ganska radikal omstöpning rätts-en av
hjälpssystemet.

Mina utgångspunkter, i allt väsentligt återgårsom resonemang
återfinns iredan direktiven, har varit följande.som
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förKostnadsbesparingar staten
rättshjälpsområdet börkostnaderminskaAlla möjligheter statensatt

enskil-för denkonsekvenseroacceptablatillde inte lederprövas, om
rimligtdetprövning äralltidskall att statende. Det göras av omen

kostnader.enskildesbidrar till den

det behövsbaraStatlig hjälp när
skaffamöjlighetenekonomi,grund sinpå attDen genomegenavsom

klara sigkanellerrättsskyddsförsäkring sätt utanannat sam-en
begrän-skall inte belastaangelägenheter,rättsligahällets stöd i statens

rättshjälpssystemet. Dettautnyttjasade att resonemanggenomresurser
ellerharträda in för deninte skallrättshjälpenfram tillleder att som

blir behoveträttsskyddsförsäkring. Härigenomskaffat sigborde ha en
väsentligt lägre cabiståndrättsligtfinansieraförinsatser attstatensav

miljoner kr.175

Ökat kostnadsmedvetande
kostnads-får ökatden enskildesåutformasbörRegelsystemet ettatt

kostnaderna Dettahällaintressemedvetande och attett eget nere.av
alltframförskall ske sätt:tre

frågor kan klarasenklaresåutformasbör utanSystemeta att av
rådgivning. kanDettaför kortareeller inomadvokathjälp enramen

skallnormalt inteärendenvissa enklaske bl.a. typeratt avgenom
äkten-ärendenokompliceradebl.a.Hit hörrättshjälp.föranleda om

underhållsbidrag.skapsskillnad och
andelrättshjälpen skallföravgifter utgöraenskildesb Den aven
uppkom-kostnadernatakt medbetalas iochbiträdeskostnaderna att
biträdes-onödigaenskilde kräverdenmotverkasHärigenom attmer.

stadium.tidigaregodo påuppgörelser ifrämjasinsatser och ett
överstigafår interättshjälpärende medBiträdesersättningen ic ett

mervärdesskatt.inklusivekr100 000

lagstiftningenklareNy och
och utformas görstruktureras sättbörRegelsystemet syste-ett som

behovetbegränsarbegripligt,överskådligt och av enmet sommera
undvikermåni möjligasteochadministrativinvecklad apparat som

rättshjälpslagheltkrävertillämpningssvårigheter. Detta somen ny
rådgivningen. Iochrättshjälpennuvarande allmännaomfattar den
biträde brytasoffentligtnuvarande reglernabör desyfte utomsamma

särskild lag.till en
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Det med dessa utgångspunkter lagförslagenär har utformats.som
Skälen utvecklas ytterligare under de olika avsnitten i betänkandet. Jag
vill i detta sammanhang framhålla jag medvetet avstått frånatt att
härutöver skriva särskild kommentar till författningarna specialmo-en
tivering. Erforderlig ledning för tillämpningen bör kunna hämtas ur

Åt-den allmänna motiveringen ioch tidigare förarbeten och praxis.
skilliga bestämmelser i den föreslagna lagstiftningen går nämligen mer
eller mindre direkt tillbaka på de nuvarande reglerna.

När rättshjälpslagen tidigare har ändrats i sparsyfte har inteman
alltid erkänt besparingarna faktiskt kan innebära försämringar. Detatt
skall inte förnekas del mina förslag kan innebära försäm-att en av
ringar jämfört med nuläget. Jag vill emellertid framhålla denatt stora
besparing ligger i förslaget beträffande rättsskyddet normalt intesom
medför någon egentlig försämring för den enskilde. Också delen
andra förslag, har besparingseffekt, bör medföra ingen ellersom
obetydlig försämring för den enskilde.

minaI beräkningar möjliga besparingar har jag i fall be-vartav
loppsmässigt inte tillgodoräknat vad skulle kunna kalla dynamiskaman
effekter framför allt det avgiftssystemet och det ökade kost-av nya
nadsmedvetandet. I den mån mina förslag leder till billigare ocht.ex.
snabbare rättegångar detta naturligtvis bra förär det ärstaten, men
också något kommer den enskilde till godo. I riktning börsom samma
verka de skärpta kvalitetskrav i den lagstiftningen ställs påsom nya
rättshjälpsbiträden och offentliga biträden.

Under utredningsarbetets gång har ersättningen till biträden och
försvarare tidvis varit uppmärksammad fråga i bl.a. massmedia.en

diskussionenDen har ibland fått både okunnigt och olustigt inslagett
hets advokatkåren. För min del vill jag understryka viktenmotav av
vi har skickliga och omdömesgilla ombud, ställeratt till densom upp

enskildes hjälp på villkorde försäkringsbolagenoch erbju-statensom
der. Detta hindrar inte det behövs kritisk granskning kost-att en av
nadsutvecklingen i och seriös kostnadskontroll i det enskildastort en
fallet. De instrument behövs för detta finns enligt min meningsom
redan med gällande regler, tillämpade. Pårätt grund härav och dånu
bestämmelserna angående ersättning till biträden och försvarare änd-

så den augusti1 1995 lägger jag inte fram några förslagrats sent som
i den delen.
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4 Rättshj älpen och

rättsskyddsförsäkringarna

Förslag: Rättshjälpen generellt subsidiärgörs till rättsskydds-
försäkringar på så rättshjälp intesätt skall beviljas denatt om
rättssökande har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkringen

täcker angelägenheten. Om det finns synnerliga skäl skallsom
dock rättshjälp kunna beviljas i sådana fall där den rättssökande
inte har borde ha haft rättsskyddsförsäkring.men en

4. 1 Inledning

En rättsskyddsförsäkring försäkring harär till uppgift täckaatten som
försäkringstagarens kostnader i anledning tvist.av en

De första formerna rättsskyddsförsäkring har sitt iav ursprung
1800-talet. Några försäkringsbolag i Frankrike erbjöd sig antingenatt

försäkringstagarensöverta fast premie eller i ställetmot attprocess en
betala bestämt belopp till försäkringstagaren i händelseut för-ett av
lust. Den här avtal godkändes emellertid inte i rättspraxistypen ochav
försäkringarna försvann därför från marknaden.

I början 1900-talet återuppstod försäkringsformen i bl.a. Tysk-av
land och Frankrike. försäkringarDessa dock ofta begränsade tillvar

viss tvister. Numera finns någon form rättsskyddsförsäk-typen av av
ring såi alla de europeiska länderna.gott som

I Sverige infördes rättsskyddsförsäkringen Folksam år 1961 ochav
några är följde samtliga skadeförsäkringsbolag efter. Rätts-senare
skyddsförsäkring erbjöds redan vid dess införande del isom en en
paketlösning. Behovet rättsskyddsförsäkring vid denna tidav stortvar
eftersom möjligheterna få rättslig hjälp mycket begränsade. Deatt var
möjligheter fanns förmånen fri rättegång eller rådgivningsom var av
enligt den s.k. Jämtlandsmodellen, båda hjälpformer avseddasom var
för de allra ställda. När rättshjälpslagensämst infördes ansågs att
rättsskyddsförsäkringarna skulle komplementutgöra till rättshjälpenett
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ifrågasätts under deprincip harprimär. Dennaskullesåledes varasom
rättshjälpslagen.införandetsedangåttår avsom

Gällande4. 1 rätt

förei vårt landsaluförassåledesbörjadeRättsskyddsförsäkringar
införandesamband med lagenstillkomst. IRhjLrättshjälpslagens
frivilliga240 de1972:4departementschefen prop.uttalade atts.

lämpligde utgjordeutformas såborderättsskyddsförsäkringarna att en
subsidiärtskullerättsskyddeträttshjälpen, dvs.tillkomplettering vara

rättshjälpen.till
År innebärfastighetsundantagets.k.infördes det1983 att ensom

ibeviljas rättshjälpinte fårbyggnadellerfastighetsägare ägare enav
omfattarförsäkringhaftborde hahar ellerfastighetstvist han somom
tillämp-praxis har vidRhjL.9 Iförsta stycket8 §angelägenheten p.

fastig-likställts medinnehavare tomträttpunkt,dennaningen avav
tillinskränkningen iOrsaken till rätten659.1985NJAhetsägare s.
32198283:61skälstatsfinansiella prop.framför allträttshjälp s.var

ff..
Rättshjälps-föreslogrättshjälpslagentidigareVid översyn aven
1984:66SOUrättshjälpenallmännabetänkandeti Den attkommittén
i angelägen-rättsskyddetsubsidiär till ävenskullerättshjälpen göras

båtar. Förslagetochfordon, husvagnarmotordrivnarördeheter som
fastig-lagstiftning på äntill någon sättemellertid inteledde attannat

fastighettidigaretillutvidgades ägareävenhetsundantaget att avavse
År såbestämmelsenmodifierades sätt1989byggnad. atteller

tvistförkostnadernabeviljaskanrättshjälp närallmän ennumera
basbelopp.överstiger tre

fårrättshjälp inteundantagförsäkringsrelaterat ärEtt attannat
skadeståndeller rörandetrafikskadelagenenligtangelägenhetibeviljas

Rättshjälp fâransvarsförsäkring.föreliggandefrånbetalaskan ensom
eller enbartdomstolbehandlas vidangelägenhetenbeviljasdock om
RhjL. An-10första stycket8 §personskadaskada änrör p.annan

fri-försäkringsbolagenundantagtill dettaledningen är ettatt genom
för juri-skadelidandes kostnaderbetalar dennormaltåtagandevilligt

personskada.skaderegleringbistånd underdiskt av
ochförsta handanspråk iirättshjälpenskall såledesövrigtI tas

kostnadersådana rätts-endast tillförsäkringsersättning utnyttjas som
ersättning för rätte-grundavgift ochtäcker,hjälpen inte motpartst.ex.

gångskostnader.
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4.1.2 Uppdraget och utredningsarbetet

I utkast till lagrådsremiss föreslogs1992 den allmännaett rätts-atten
hjälpen skulle generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringargöras på
så rättshjälp inte skulle beviljas i angelägenheter omfat-sätt att som
tades rättsskyddsförsäkringar eller liknande rättsskydd. Utkastetav var
föremål för överläggningar i Justitiedepartementet den 7 september

år. Vid överläggningarna riktades kritik förslaget, främstmotsamma
det gällde avsaknaden analyser vilka konsekvensernär närmareav om

det skulle medföra. Då det fanns skäl ytterligare undersöka sakenatt
föreslogs inga förändringar i propositionen prop. 1992932109 men
departementschefen anförde 19 fts. den allmänna rättshjälpen påatt
sikt borde generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar.göras

I denna utrednings arbete ingår frågan denöverväga göraatt attom
allmänna rättshjälpen generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar

lämna förslag till förändringar. Denna del uppdraget börsamt att av
enligt direktiven utföras i samverkan med försäkringsbolagen.

I utredningens arbete har därför från Sveriges Försäk-experten
ringsförbund medverkat. Vidare har samrnanträffanden medägt rum
företrädare för några de försäkringsbolag meddelar rättsskydds-som
försäkringar med för Sveriges advokatsamfund.samt representanter
Frågan har också tagits vid besök justitiedepartementen iupp
Norge, Danmark och Finland.

I Norge har nyligen föreslagits rättshjälpen skall subsidiärgörasatt
till rättsskyddet. Det skall dock påpekas såväl rättshjälpenatt som
rättsskyddsförsäkringarna mindre omfattande i Sverige ochär deän att
därför inte överlappar varandra på några mindre punkter.än Detannat

förslagetnorska har således framlagts i förebyggande syfte och inte
besparingsskäl besparingen beräknas uppgå till 50 000 krav ca per

år.
I Damnark rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet såär sätt att

ersättningen i första hand betalas från försäkringen i deatt statenmen
flesta fall administrerar hjälpen.

I Finland rättsskyddet subsidiärt till rättshjälpen. Någraär planer
ändra detta finns inte.att

4.2 Det nuvarande rättsskyddet

Bestämmelserna försäkringsverksarnhet på rättsskyddsområdetom
finns i första hand i lagen 1982:713 försäkringsrörelse, konsu-om
mentförsäkringslagen 1980:38 och lagen 1993:1303 vissaom av-
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infördes årlagensistnämndarättsskyddsförsäkring. Denförtalsvillkor
bl.a.ochEU-anpassningen garantera ettled i att1994 ett avsersom

problem tidigarenämligenhadekontinentenPåombud.valfritt av
ombud.särskildaanvisatförsäkringsbolagenmedförekommit att

försäkringsbolagenstillsynsmyndighet överFinansinspektionen är
avtalsvillkoroskäligaeventuellt gentemotBeträffandeverksamhet.

tillsynsmyndighetKonsumentombudsmannendockkonsumenter är
konsumentförhållanden.avtalsvillkor i1994:1512enligt lagen om

Villko-rättsskyddsförsäkring.villkor försinaharVarje bolag egna
de kanalla bolagenutformning ihuvudsakihar mensammaren

vanligastdenedanredovisas ärvillkordetaljer. Devissaavvika i som
förekommande.

olikaförformer ocholikafinns iRättsskyddsförsäkringar ange-
ellerbilfastighet,till hem,anknytertvisterförlägenheter, t.ex. som

rättsskydds-generelltecknamöjligtdet intebåt. Däremot är att en
dock förfinnsrättsskyddsförsäkringarSärskildaförsäkring separat.

näringsidkare.
för-del irättsskyddsförsäkringingårregelSom annanenensom
denkangångerAndrabåtförsäkringar.elleri hem-säkring, t.ex.

fallet vadvilket oftaförsäkringspaket, ärtilltilläggtecknas ettettsom
näringsidkare.förförsäkringargäller

villa,hem,sådanaföljandei det ärvillkorDe avsersomavsessom
behandlasnäringsverksamhetFörsäkringar förbåt.bil ochfritidshus,

avsnitt.i dettasåledes inte
skadorantaletuppgårförsäkringsbolagenfrånuppgifterEnligt

villaförsäkring tilli hem- ochrättsskyddsmomentetavseendeärenden
00060de knappt ären-medjämföraskanår vilket00012drygt per

allmänvadregistrerarRättshjälpsmyndighetenården avsersomper
uppgickrättsskyddetförkostnaderFörsäkringsbolagensrättshjälp.

âretunderdelsvilketmiljoner kronor140tillår 1993under avserca
utbetalningar.framtidareserverade förmedeldelsersättningarbetalda

respektive 168162, 1851990-1992för årensiffraMotsvarande var
sjunkitkostnadernavarförtillförklaringNågonkronor.miljoner

trendenkanframkommit det nämnasinteår har attunder mensenare
försäkringsskador underallabeträffandevarit densamma typer av

l990-talet.
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Villkoren4.2.1

fritidshus- ochvilla-,regel i hem-,ingårRättsskyddsförsäkring som
innehåller egendoms-motorförsäkring,i sådanbåtförsäkring samt som

kaskoförsäkring.skydd

Omfattning

tvistemålide gällerförsäkringarnaolikaför de ärGemensamt att om
Tvisterdomstolen.ellerhovrätt Högstatingsrätt,tvisten kan prövas av

VA-nämnd ochfastighetsdomstol, Statenskan vatten-prövas avsom
instanstvist förstMåsteockså. prövasdomstol omfattas annanaven

för sådankostnadernatäcks intearrendenämndellerskiftesmant.ex.
försäkringen.prövningförberedande av

vill-omfattningenöverensstämmanderåder relativtI dag avsyn
uppmuntrades bolagen1980-talet1970-talet ochkoren. Under slutet av
utarbetakonsumentföreträdaremyndigheter och att gemensammaav

erhålla trygghetskullekonsumententill dettavillkor. Motiven attvar
likformiga.i villkorenatt var

endast kaninte tvistergäller såledesRättsskyddsförsäkringen som
förvaltningsdomstolar,ellerförvaltningsmyndigheter t.ex.prövas av

länsrätt, kam-länsstyrelse,hyresnämnd,fastighetsbildningsmyndighet,
eller Regeringsrätten.marrätt

i vissabåtförsäkring gällerochRättsskyddet motorfordons- äveni
brottmål.

försäkringsbolaget.Rättsskyddet tvister med dettäcker även egna
värdentvister mindre ettUndantagna försäkringsskyddetfrån är av

försäkrings-försäkringsbolagetbasbelopp.halvt Tvister med om
utomlands och tvistertvister handläggasavtalet, skall rättensomsom

omfattas dockenligt allmänna reglerhandläggasskall oavsettbeslutat
värde.

interättssökande hartvister där deninte hellerRättsskyddet täcker
fallertvisterbehandlad ellerfå sin sakbefogat intresse att somav

RhjL, dvs.stycket 8i 8 § förstapilotmåls-regelns.k.under den p.
varirättslig angelägenhet,dessanstå tillkantvister an-annansom

avgjorts.grund, slutligen harväsentligen likartadsigspråket stöder
emellanåt låter pilotfalletförsäkringsbolagenpåpekasHär kan taatt

försäkringar.anspråk från fleramedel i
i kraft de hän-försäkringenendast närRättsskydd lämnas varom

förligger till grundförekomomständigheterdelser eller an-som
försäk-tid tio år ellergått längredärefter intedet änspråket och om

tvisten uppkommer.två åriringen gällt näränmer
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fritidshusförsäkringvilla-, ochSärskilt rättsskyddet i hem-,om

försäkrade i egenskap privatperson ochRättsskyddet gäller den av
privatlivet. Utanför Norden gäller försäkringen endastskada iavser

för försäkrade i dennes egenskapden resenär.av
inte för tvister har samband med ellerFörsäkringen gäller som

samboförhållan-äktenskapsskillnad eller upplösningaktualiseras vid av
försäkrades arbete,har samband med denden eller för tvister som

eller tjänsteutövning.förvärvsverksamhetannan
gäller borgens-omfattar inte heller sådana tvisterFörsäkringen som

affärsverksamhet, överlåtna kravsamband med andrasåtaganden i
till sin eller omfattning ovanligaeller ekonomiska åtgärder ärtypsom

eller tvister har sin grund i brott kräverför privatperson somsomen
från tillämpningsområdet för dessauppsåt för straffbarhet. Undantagna

gäller den försäkrade i egenskapförsäkringar också tvisterär som av
särskildmotorfordon eller båt dvs. då det finns möjlighet tilltillägare

försäkring.

båt,försäkringar bil m.m.Särskilt för övriga

angår försäkrade iförsäkringar gäller för tvister denDessa som
försäkrade föremålet. Vissa undantagdennes egenskap till detägareav

yrkesmässig föremålet i fråga.finns, vid uthyrningt.ex. av

Förmåner

följandeRättsskyddsförsäkringen kostnaderersätter

ombud och försvararekostnader och arvode till-
utredningarkostnader för nödvändiga-

för bevisning i rättegång och skiljeförfarandekostnader-
expeditionskostnader i domstol-

försäkringstagaren ålagts sinrättegångskostnader betalaattsom-
motpart
kostnader för särskild medlare enligt 42 kap. § RB17-
grundavgift inte tilläggsavgift.men—

För ersättning skall utgå krävs kostnaderna skäliga och nöd-äratt att
vändiga. Kostnader hade kunnat den allmännaersättas rätts-som av

Vid förlikning sådanahjälpen eller inte.ersätts ersättsmotpartenav
rättegångskostnader klart ligger under vad skulle ha dömts utsomsom

tvisten fullföljts.om
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ombudersättning tillochOmbud

eller lämpligvälja advokatsjälvförsäkrade harDen rätt att annan
vissinte valetförsvarareombud eller av en personomperson som

fråga inteiökade kostnader. Om ärmedföraskulle avsevärt personen
advokatbyrå och inte heller varitpåbiträdande juristelleradvokat

för-offentligrättshjälpslagen ellerenligtbiträdeförordnad somsom
Rättsskydds-Försäkringsbolagenslämplighetdennesprövas avsvarare

nedan.nämnd se
enligt högstarvoden beräknasförsvararesOmbuds och samma

fastställandeanvänder vidDomstolsverkettimkostnadsnorm avsom
ansökan.äktenskapsskillnad efteri mältaxa gemensamom

nämnden pånärrmden kanlämplighetombudsde fall prövasI av
kostnadsersättning.ochskäligheten arvodes-ocksåbegäran pröva av

självriskBegränsning och

begränsning för hur högformhar någonförsäkringsbolagSamtliga av
vanligen mellan 000 krligger 75betalas Gränsenersättning ut.som

tilläggsförsäkring, beloppetefterfall kan,kr. vissaoch 100 000 I
000 kr.uppgå till 140ca

%självrisk på, vanligtvis, 20betalaförsäkrade fårDen aven
000 kr.dock lägst 1kostnaderna,

Överprövning

någotbeslut imed försäkringsbolagetsmissnöjdförsäkradeOm den är
till någon de internahand vända sigförstakan han iavseende av

till bolaget.knutnakundombudsmänprövningsnämnder eller ärsom
försäkringsvillkoren kan försäk-tolkningfråganOm avenavser

Skadeförsäk-frågan tillbolaget hänskjuterbegäraringstagaren att
hänskjutaskyldigtTidigare bolagetvillkorsnämnd.ringens att envar

harpåkallade detta. Numeraförsäkringstagarenfråga till nämnden när
tagits bort.denna skyldighet

Allmänna reklamations-också vända sig tillkanFörsäkringstagaren
skyldighet infor-domstol. Bolagen harallmäneller tillnämnden att

prövningsmöjligheter.dessaförsäkringstagaren ommera

Rättsskyddsnämnden4.2.2

dåvarandei samband medinfördes år 1982Rättsskyddsnämnden att
med Mark-i förhandlingarNONäringsfrihetsombudsmannen -
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nadsdomstolen och försäkringsbranschen FSAB ställde krav på att-
andra ombud advokater eller biträdande juristeräven advokat-än

byrå fåskulle företräda försäkringstagarna i rättsskyddsärenden. Skälet
till detta krav skadlig konkurrensbegränsning ansågs före-attvar en
ligga.

förHuvudman nämnden Sveriges Försäkringsförbund.är Nämnden
lämpligheten hos sådana ombud inteprövar advokater ellerärsom

biträdande jurister på advokatbyrå. Prövningen kan antingenavse
Ävenombudets lämplighet för viss tvist eller för visst slag tvister.av

arvodet till dessa ombud kan nämnden.prövas av
Prövningen på begäran försäkringsbolaget ellergörs ombudet.av
Nämnden består ordförande tvåoch andra ledamöter. Ordföran-av

rättsbildadden skall och ledamöterna skall ha erfarenhetvara en av av
arbete vid Rättshjälpsmyndigheten. Ingen dessa får anställd iav vara
försäkringsbolag. tredjeDen ledamoten skall ha anknytning till försäk-
ringsbranschen. Ordföranden och ledamöterna Sveriges För-utses av

Ärendensäkringsförbunds förstyrelse tid två år. enklareen av av
beskaffenhet ordföranden medan övriga ärendenavgörs av ensam

nämnden i sin helhet.avgörs av
förKostnaderna nämndens verksamhet fördelas mellan bolagen

efter frånantalet ärenden respektive bolag.
Rättsskyddsnämnden avgjorde under år 1994 drygt 1 000 ärenden.

Av dessa avsåg huvuddelen eller %95 lämplighetsprövning medan
%resterande avsåg prövning5 ersättning till ombuden. En markantav

tillströmning ärenden har skett de åren.senasteav
Enligt uppskattning från Försäkringsförbundet %80ären ca av

dem ansöker tillstånd ombud jur. kand. elleratt mot-som om vara
svarande. övrigt godkännsI juridisk skolning inom sinautanpersoner
respektive specialområden, lantmätare i fastighetsärenden ellert.ex.
personskadereglerare i ärenden personskadeersättning.om

4.2.3 Spridningen rättsskyddsförsäkringar iav

Sverige

Rättsskyddsförsäkring ingår bl.a. i de nuvarande hem- och villaförsäk-
ringarna. Spridningen rättsskyddsförsäkring i kombination med detav
breda tillämpningsområdet unikt för Sverige.synes vara

Statistiska centralbyrån SCB regelbundet undersökningargör över
levnadsförhållandena i Sverige. Enligt förhållandenarapporten om
under åren 1992-93 Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-1993,

88 i serien Levnadsförhållanden har %95 Sverigesrapport nr av
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befolkning hemförsäkring. %Drygt 4 saknar sådan försäkring medan
halv inte känner till de försäkrade eller inte.är Deprocentca en om

inte försäkrade i absolutaär tal omkringutgör 280 000som personer
i åldrarna mellan 16 och 84 år.

Vad framför allt tycks bestämmande för innehavetsom vara av
hemförsäkring boende- och upplåtelseformär bostadens standardsamt
och utrustning. Bland dem bor i villor eller småhus det baraärsom
någon enstaka saknar hemförsäkring. En villaförsäkringprocent som

så alltid kombineradär med hemförsäkring. troligEngott som en an-
ledning till så många bor i villa försäkrade försäk-äratt är attsom en
ring regelmässigt krävs kreditinstituten för lån skall beviljas.attav
Bland boende i flerfamiljshus saknar %8 hemförsäkring. Det ärca
vanligare med försäkring bland dem bor med ägande- eller bo-som
stadsrätt 99 %97 bland demän bor i hyresrätt 89 %.resp. som

Utrymmesstandarden spelar också viss roll. Ju större utrymmeen
desto vanligare det med försäkring. deär Av 170 000ca personer som
bor i lägenhet kök saknar 26 % försäkring medan de bor iutan som
minst fem och kök så alltid har försäkring endastgottrum som en
halv saknar försäkring.procent

Det också vanligareär de stadigvarande bott i sin bostadatt som en
längre tid har hemförsäkring för bostaden de relativt nyetablerade.än
Bland dem bott i sin nuvarande bostad under högst två år saknadesom

%12 hemförsäkring, jämfört med %7 dem bott i bostadenav som
under fyra år. Av dem bott i bostaden fyra år saknar 2-änsom mer

% försäkring.3
ÅldernEnsamstående saknar oftare försäkring sammanboende.än

tycks också ha betydelse. Av ensamstående ungdomar saknar 22 %
försäkring och ensamstående barnlösa 25-44 år saknarav yngre
12 % försäkring. Vidare saknar 14 % de ensamståendeprocent av
småbarnsföräldrarna försäkring.

Skillnader mellan könen kan naturliga skäl bara studeras blandav
de ensamstående. Bland dessa saknar försäkring imännen större ut-
sträckning kvinnorna. Detta gällerän framför allt bland äldre 55-84
år ensamstående barn. I denna saknar %12utan männengrupp av
försäkring jämfört %med 5 kvinnorna.av

Det vanligare försäkringär saknas i storstadskommunerna däratt
%7-8 saknar försäkring jämfört med 3-4 % i övriga kommuner.

Indelning efter nationalitet visar skillnader. Drygt 3 %stora
bland de infödda svenska medborgarna saknar hemförsäkring. Av de
naturaliserade invandrarna saknar %7 försäkring medan hela 19 % av
de utländska medborgarna saknar försäkring.
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för-minskade andelen saknade1984851978 tillUnder åren som
på i%. Därefter har andelen legatfrån till 4säkringsskydd 8 stort sett

nivå.samma

rättshjälpen ochmellanjämförelse4.3 En

rättsskyddet

rättsskyddeträttshjälpen ochskillnaden mellanDen viktigaste är natur-
finansierad skattemedelsocial förmånrättshjälpenligtvis äratt aven

mellan försäkringsbolaget ochpå avtalbyggermedan rättsskyddet ett
kollektiv.försäkringstagarnafinansierasochförsäkringstagaren somav

syftarsociala rättviseskäl ochförsta hand påiRättshjälpen bygger
likhet inför lagen. Ut-allasupprätthålla principentill attytterst om

skall förhindradekonomiska skälingengångspunkten attär att varaav
begränsad till demdärförtill rättshjälptillvara sin Rätten ärrätt.ta

tvistsjälva bekostaekonomiskatillräckligasaknar att enresursersom
fullt ut.

händelseekonomisk trygghet iskall ovän-Försäkringsavtalet avge
saknar betydelseekonomiska situationförsäkradestade förluster. Den

betalas.försäkringenså premien förlänge

Omfattning4.3.1

tillämpningsområdenrättshjälpensRättsskyddsförsäkringens och är
skillnadernafinns. viktigasteskillnader Devissadelvis desamma men

redovisas här.

eller tvistangelägenhetRättslig

angelägenhet medan det krävsför rättsligbeviljasRättshjälp kan en
skall gälla. innebärrättsskyddet Detuppkommit förtvist attatt en
rättshjälp intekan omfattasavtalupprättandet.ex. att av enav menav

dock inte såi praktiken tordeSkillnadenrättsskyddsförsäkring. vara
leder till motsvaranderättshjälpeninskränkningar ifinnsDetstor. som

någon rättshjälps-finnas behovdet måsteframför alltresultat, att av
skall utgå.rättshjälpförmån för att

Familjerätt

allmänna rättshjälpenför den% kostnadernaeller 70delEn stor avca
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ikostnader angelägenheter familjerätt.utgörs Någraav som avser
generella undantag finns inte vad gäller bodelning, där möjlig-utom
heterna till rättshjälp starkt begränsade. Dessutom undantasär uttryck-
ligen undantagslöst upprättande äktenskapsförord, ochtestamenteav
gåvohandling.

Rättsskyddsförsäkringen undantar däremot alla tvister harsom
samband med äktenskapsskillnad. Det gäller både tvister uppstårsom
direkt vid äktenskapsskillnaden och tvister uppstår inom ellerettsom
två år därefter och har anknytning till äktenskapsskillnaden, t.ex.som
vårdnadstvister. Eftersom försäkringen endast gäller tvistnär en upp-
stått undantas upprättande äktenskapsförord, och gåvo-testamenteav
handling också i rättsskyddssystemet.

Näringsidkare

Den eller varit näringsidkare kan beviljas rättshjälpär isom ange-
lägenhet har uppkommit i hans näringsverksamhet det finnssom om
skäl för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens och begränsadeart
omfattning, näringsidkarens ekonomiska och personliga förhållanden

omständigheterna i övrigt.samt
näringsidkareTermen har i rättshjälpslagen vidsträckten mer

innebörd det skattemässiga näringsbegreppet.än Det ställs intet.ex.
några vinstsyftekrav eller verksamheten skall någon vissatt uppta

del arbetstiden. innebärDetta bestämmelsenstörre tillämpligärattav
i många varierande angelägenheter. Rättsskyddet i villa- ochtyper av
hemförsäkringen gäller däremot förendast den försäkrade i egenskap

privatperson. omfattar såledesDet inte näringsverksamhet, oavsettav
omfattningen verksamheten. Tvister gäller borgensåtaganden iav som
samband med andras affärsverksamhet omfattas inte heller försäk-av
ringen. Något motsvarande undantag finns inte beträffande rätts-
hjälpen. Vidare finns särskilt undantag gäller tvisterett som om
ekonomiska åtgärder till sin och omfattning ovanliga förärtypsom en
privatperson. undantagDetta torde i många fall denmotsvaras av
vidsträckta tolkningen näringsidkare i rättshjälpslagen, dvs. varkenav
rättshjälp eller rättsskydd torde kunna erhållas för sådana angelägen-
heter jfr dock rättsskyddsförsäkringar för näringsidkare.

Arbetstvist

Någon inskränkning möjligheterna till rättshjälp i angelägenheterav
den rättssökandes arbete har inte gjorts. Eftersom derör ärsom som
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fackförening utnyttjassinhjälp frånoftast fårfackföreningsanslutna
oorganiserade arbetstagare.främstfalli dessarättshjälpen av

ellerförsäkrades arbetesamband med denharTvister annansom
inteomfattas däremottjänsteutövningförvärvsverksamhet eller av

försäkringsskyddet.

förvaltningsmyndighetervidbehandlasskallAngelägenheter som
förvaltningsdomstolaroch

myndighetvissangelägenheter vidtillbegränsadinteRättshjälpen är
förvalt-ochförvaltningsmyndigheterstillMed hänsyndomstol.eller
denutredningsskyldighetservice- ochningsdomstolars gentemot en-

rättshjälp iföreligger behovdetsällandet dockskilde att avanses
förvaltningsdom-mål viddockundantagangelägenheter. Ett ärdessa

umgängesmål,vårdnads- elleriverkställighet domangåendestol av
beviljas.regelrättshjälpdär som

aldrig för tvistergäller däremotRättsskyddsförsäkringen en-som
förvaltningsdom-ellerförvaltningsmyndigheterbart kan prövas av

rättshjälpvidbehovsprövning görsbakgrund denstolar. Mot somav
ellerrättshjälpVarkeninte såpraktikeniskillnadenblir dock stor.
kaninstanser. Däremoterhållas i dessanormaltalltsårättsskydd kan

biträde.offentligtfall fåkvalificeradevissai ettman

Förmåner4.3.2

irättsskyddetrespektiverättshjälpen ärföljer medförmånerDe som
ochutredningbiträde,kostnaden för bl.a.dvshuvudsak desamma,

någraPåförsäkringsbolaget.respektivebetalasbevisning statenav
för-skillnadväsentligåt. En ärdockskiljer sigpunkter attsystemen

belopp,till visskostnaderbetalarendastsäkringsbolagen ett van-upp
inte harmedan rättshjälpenkr,och 100 000000 krmellan 75ligen

rättsskyddetinombegränsning. Vidare ersättsnågon sådan motparts
Rättsskyddetålagts betala.försäkradedenrättegångskostnader attsom

utslag.dom eller Denverkställighetförkostnaderdock inteersätter av
avgift förfrån betalabefriaddäremoträttshjälpbeviljats är attsom

beviljatskronofogdemyndigheten. Den rätts-hossådana åtgärder som
Någonkvarstadsäkerhet vidställahellerintehjälp behöver m.m.

Rättsskyddeträttsskyddet.inomfinns intetill dettamotsvarighet er-
försäkradrättshjälpgrundavgift för rätts-också densätter ensom

betalat.hjälpstagare
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Avgiftsjälvrisk4.3.3

båda skall den enskilde bidra med medel.Inom Vidsystem egna
skall den rättssökande betala rättshjälpsavgifträttshjälp och vid rätts-
självrisk.skydd en

Rättshjälpsavgiften uppdelad i två delar, grundavgift ochär
tilläggsavgift. Båda beräknas enligt komplicerade och detaljerade
regler rättvist ioch den meningenärsystemet avsett att attvara var
och skall betala efter förmåga. Grundavgiften beräknas med ledningen

ekonomiska förmågaden rättssökandes och tilläggsavgiftenav
grundval den ekonomiska förmågan och kostnaderna i ärendet.av

Självrisken vid rättsskydd uppgår vanligen till %20 kostnadernaav
i dock lägst 000 kr och ställs såledesärendet, 1 inte i relation till
försäkringstagarens ekonomi.

nämndes rättsskyddet kostnaden förNyss grundavgiften.ersätteratt
innebär den får både rättshjälpDetta och rättsskydd i prak-att som

tiken betalainte själv behöver l 000 2 000 kr själv-änmer ca -
risken i grundavgift, det sofistikerade avgiftssystemet gällertrots som
inom rättshjälpen. Tilläggsavgiften får den rättssökande alltid betala
själv.

4.3.4 Ersättning till ombudbiträde

Enligt RhjL har biträde till22 § skälig ersättning för arbete,rättett
tidsspillan och utlägg uppdraget har krävt. Regeringen bestämmersom
den timkostnadsnorm skall ligga till grund för ersättningen.som

Ersättning fastställs i mål eller ärende i domstol domstolen ochav
i fallövriga Rättshjälpsmyndigheten.av

förhindradBiträdet enligt 23 § RhjL förbehålla sig ellerär att ta
ersättning huvudmannen vad bestämts dom-utöveremot av som av

stolen respektive Rättshjälpsmyndigheten.
Enligt villkoren i rättsskyddsförsäkringen beräknas ombuds och

försvarares enligtarvoden högst timkostnadsnorm tilläm-samma som
inom rättshjälpsområdet.pas

Ersättningen till ombudet försäkringsersättningen bestäms van-
ligen skadereglerare lokalt hos försäkringsbolaget. Bolaget kanav en
påkalla skiljeförfarande hos Sveriges advokatsarnfund angående skälig-
heten advokats arvode och kostnader. Ersättningen till ombudav en

lämplighet Rättsskyddsnämnden kanprövats prövasvars av av samma
nämnd ombudet eller bolaget påkallar detta.om



rättsskyddsförsäkringama 1995:81Rättshjälpen och SOU94

försäkradeformellt till denFörsäkringsersättningen ersätt-somges
ombud. Försäkringsvillkorenhaft för sittkostnader hanför dening

begränsningar ibestämmelserinte någrainnehåller därför om-om
ytterligareförbehålla sig eller ersätt-möjligheterbudens ta emotatt

försäkringen.utgåttvadning utöver som ur

insynPrövning och4.3.5

Rättshjälpsmyndigheten,påtjänstemänrättshjälp fattasBeslut avom
biträdande jurister påadvokater elleri domstolarnadomare samt av

regerings-och domarnaadvokatbyråer. Tjänstemännen är genom
opartiskhet isaklighet ochuppfylla kravetskyldigaformen att

finns också insyn i verk-offentlighetsprincipenGenomverksamheten.
endastregler och kan dessutomsina etiskaAdvokater harsamheten.

förhållande till den rättssökande.rättshjälp ifatta gynnande beslut om
gär vidare tillhandlingar ärendetallmännabeslut blir närAnsökan och

Rättshjälpsmyndigheten.domstol eller
bestämmelser hand-avtalsrättsligafinnsförsäkringssidanPâ om

försäk-harkonsumentförsäkringslagen. Dessutomläggningen i bl.a.
skaderegleringenriktlinjer förutarbetatringsbolagen gemensamma

rättvis skade-enhetlig ochvilka konsekvent,innehåller reglerbl.a. om
Någonmotivera beslut.för bolagenskyldighettillämpning attsamt

verksamhetenskilde skadereglerarensinsyn i denoffentlighet eller
Finansinspektionen Konsument-dock inte ävenfinns samt numeramen

verksamheten.viss tillsynharombudsmannen överen

överväganden4.4

utgångspunkterPrincipiella4.4.1

utredningsarbetet deförskall utgångspunktenEnligt direktiven attvara
situationen står tillsamhällsekonomiskai denbegränsade resurser som

komma debäst behövs ochområden där deskall in debuds sättas
ekonomisk hjälp tillbehovtill del i rätts-människor är störst avsom

föreslå skall sådanaskallåtgärder utredarenligt bistånd. De varasom
kostnadsbesparingar,effektivitet ochtill ökadkan ledadeatt men

grundläggande syfte gårmedföra rättshjälpensintesamtidigt får de att
förlorat.

endast denuttryckasocksåmin mening kan dettaEnligt attsom
sådant. harstöd bör Densamhälletsverkligen behöver somgessom
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möjlighet försäkra sig och få sina kostnader täckta försäkringenatt av
kan i princip inte behöva samhällets stöd. Krasst uttryckt skulleanses

kunna den kan klara sig självsäga med medelattman som egna-
eller försäkring inte skall få några bidrag från Medstaten.genom en -
90-talsögon ligger det något grundläggande fel i därett system, staten
träder in hjälperoch den har eller borde kunna skaffa rätts-som en
skyddsförsäkring. Min utgångspunkt därför rättsskyddetär böratt ta

del den allmänna rättshjälpen.över storen av
Rättshjälpskommittén diskuterade frågan föra olikaöverattom

ärendekategorier från rättshjälpen till försäkringssektorn och ställde då
följande fyra förutsättningar för sådant överförande SOUettupp

1984:66 76:s.

Det skall finnas möjlighet skydda sig försäkringsvägen.atten-
Försäkringspremien får inte det kanstörre än denatt antas attvara-
rättssökande kan betala den.
Försäkringstäckningen skall god.vara-
Konsekvenserna utebliven försäkring vid rättsligt förfaran-ettav en-
de får inte bli oacceptabla från allmän synpunkt.

Kommittén föreslog rättsliga angelägenheter rörde fastigheter,att som
motordrivna fordon, husvagnar och båtar och täcks rätts-som av en
skyddsförsäkring skulle undantas från rättshjälpens område. Förslaget
ledde emellertid inte till någon sådan lagändring. Det redan existeran-
de fastighetsundantaget utvidgades dock till tidigareävenatt avse

fastighet.ägare av
förutsättningarDe Rättshjälpskommittén ställde har enligtsom upp

min mening giltighet i dag. Till dessaäven kan läggas det skyddatt
försäkringen också måste godtagbart i förhållande tillsom ger vara

den enskilde. Dessutom bör uppbyggt så det intesystemet attvara
kringås. Det bör inte medföra några fördelar försäkringensägaatt upp
för därmed få möjlighet erhålla rättshjälp.att att

till4.4.2 Bolagens inställning rättshjälpen görsatt
subsidiär till rättsskyddet

utredningensI arbete har från Sveriges Försäkringsförbundexperten
medverkat. Utredningen har också sammanträffat med representanter
för försäkringsbolagen. Härvid har bl.a. framkommit försäkrings-att
bolagen skeptiska till rättshjälpenär subsidiär tillgörs rättsskydds-att
försäkringarna.
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rättsskyddet iinte kanBolagen har poängterat attgaranteraatt man
och villaförsäkringspaketet.kvar i hem-finnasframtiden kommer att

Försäkrings-detta kan inteutfästelser göras.Några omgemensamma
branschsamarbete. Detta berorinte längreutformasvillkor genom

konkurrensen har ökatochkonkurrenslagendenbl.a. attnya
decenniet. Bolagen önskarunder detförsäkringsbolagenmellan senaste

devilket bland kansig, görasprofileraallt attannat genommer
med endast bas-lågprisprodukterbjuderochändrar villkoren etten

skydd.
grad tidiga-i högreförsäkringsmarknaden i dag änsvenska ärDen

harförsäkringsbolag. Dessa bolagutländskapåverkanförutsatt avre
rättsskydd. I ställetpaketförsäkringar inkluderarsällan den typ somav

tillägg till hemförsäkringen.tecknasrättsskyddetfår ettseparat som
skaffar sigtvistbenägnatill dekan ledaordningsådanEn att mest

sin till rättsskydds-medför imoturval. Dettas.k.skyddet attturett—
blir lägre. Deanslutningsgradenochblir dyrareförsäkringen att

för de kan kommasigförsäkringsbolagen ävensvenska attreserverar
vissa delar därav.ellerrättsskyddsmomentetskiljaatt ur

paketlösningarnaborträttsskyddet ärmotverkaEtt sätt tasattatt ur
nuvarandeefter detenligt bolagens mönsterattrepresentanter av--

rättshjälp kan be-bestämmelseinförafastighetsundantaget attomen
haft för-har eller borde harättssökande varkendenviljas endast om

eller för-enskilda konsumentertänkbartnämligensäkring. Det är att
skall utgårättsskyddetställer kravsäkringsmäklare att urannars

ändå har grund-försäkringstagareneftersompaketförsäkringen ett
På så kansubsidiära rättshjälpen.den sättskyddläggande engenom

erhållas.försäkringbilligare
finns andradet ocksåframförtharBolagens även attrepresentanter

eller utöka sittskallförsäkringsbolagen övertaförslag att ansvarom
för ideell skada,kan ersättningområden. Bl.a.olikapå rad nämnasen

ochtrafikförsäkringen och vid sjuk-förökatgrupptalan samt ansvar
i olika gradFörsäkringsbranschen ärarbetsskada. attmenar man

rättsskyddområden. Vad gällerdessaskickad hanteraatt mananser
kostnadsräkningar vadombudensbedömaskickad änsig sämre att

harFramför allt dom-Rättshjälpsmyndighetenochdomstolarna är.
sin direktakostnadernabedömamöjligheterstolarna bättre att genom

kostnadsräk-får endastFörsäkringsbolageninblick i enprocessen.
Bolageninsyn ihar inteslut ochning tvisten ärnär processen.egen

genomförsfall förslagetför detföreligger riskdet attatt enmenar --
återverkavilket kommeröka totaltkommerkostnaderna attsett,att

försäkringspremierna.
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Utredningen har med för försäkringsbranschen ochrepresentanter
Sveriges advokatsamfund diskuterat granskningen kostnadsräk-av
ningar hos försäkringsbolagen. Det har då framkommit nämnd iatt en
någon form med företrädare för försäkringsbranschen och advokat-
kåren skulle kunna värde. Frågan inrättande sådanvara av om av en
nänmd förefaller emellertid inte stå och falla fråganmed rätts-om
hjälpen subsidiär till rättsskyddet eller inte.görs

Försäkringsbranschen har också pekat på det, vad ersätt-att avser
ningen till ombuden, fråga trepartsförhållande.är principI harettom
försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtal och försäkrings-ett

och ombudet Detta medför bl.a. försäkrings-tagaren ett annat. att om
bolaget inte betalar vad ombudet kräver kan ombudet begära attsenare
få resterande belopp från försäkringstagaren.

Slutligen har bolagen försäkringsvillkorenpoängterat och för-att
säkringspremierna måste ändras lagen ändras och detta vissatt tarom
tid. De nuvarande försäkringsavtalen gäller så alltid för årgott ettsom
i Det innebär bolagen måste ha minst år på sig förtaget. att ett att
ändra villkoren för samtliga försäkringstagare, räknat från den dag
riksdagen beslutar lagändring till dess ändringen träder i kraft.om en

4.4.3 Slutsatser

det gällerNär rättshjälpen subsidiär till rättsskyddetgöra kan olikaatt
tänkas:system

obligatoriskEn försäkring administreras staten, t.ex.som av som-
sjukförsäkringen.

obligatoriskEn privat försäkring, fristående från hemförsäkringen,-
trafikförsäkringen.t.ex.som

frivilligEn försäkring eller mindre omfattning.störreav-

En obligatorisk försäkring har tidigare diskuterats och förkastats, se
SOU 1965:13 ff,46 1972:4 226 och SOU 1984:66t.ex. s. prop. s. s.

61 instämmerJag i de synpunkter där anförts och såledessom anser
inte det finns anledning införa obligatoriskt försäkrings-att att ett

sig i offentlig eller privat regi. Därmed återstår det fri-system, vare
villiga systemet.

frivilligtEtt försäkringssystem kan olika ochsättutse vara mer
eller mindre omfattande. Utredningen har tittat förutsättningarna att
låta rättsskyddet hela den allmänna råttshjälpen,överta dvs betyd-ett
ligt bredare område vad i dag täcks försäkringsvillkoren.än som av
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medföra för konsekvenseremellertid alltsådan lösning skulleEn stora
för enskilde. Bl.a. skulle försäk-försäkringsbolag denför såväl som

mening det lämpligasteväsentligt. Enligt minringspremien öka synes
faktiskt i dag, dvs. deutgå från hur detdärför utatt ser nuvara

bli subsidiärRättshjälpen skulle då kunnaförsäkringarna.existerande
täcker den aktuella angelägenheten.försäkringdet finnsnär somen

förutsättningen uppfylld, dvs. detockså förstaDärmed den ärär
Om rättssökande harförsäkring.skydda sigmöjligt att enengenom

rättshjälp skall kunna beviljas, normaltdet, förförsäkring bör att vara
från försäkringsbolaget denskriftligt beskedtillräckligt med attett

Ärförsäkringen. det frågainte omfattasangelägenhetenaktuella omav
med äktenskapsskillnaddirekt sambandangelägenhet har ensomen

sådant intygutanför rättsskyddet torderegelmässigt faller ettsom
oftast kunna undvaras.

tvister skulle det teoretiskt kunnarättsskyddetEftersom upp-avser
rättsskydd inteinte uppkommit ochdär tviststå situation ännuenen

rättsligdet frågarättshjälp söks eftersomkan är om en ange-menges
knappast dettaanförts torde det docktidigarelägenhet. Som

rådgivning.biträdeshjälpstadium finnas behov utöverav
försäkringspremienandra förutsättningen, dvs.Beträffande den att

betala den, har de beräk-den enskilde kanfår högreinte än attvara
premiehöjningarna torde bligjorts bolagen visatningar attsom av

subsidiär.rättshjälpenmåttliga görsom
rättshjälpen till 337kostnaderna för den allmännadag uppgårI ca

gjordaefter avdrag föreller 322 miljoner kronormiljoner kronor
rörandeför angelägenheteråterbetalningar. kostnadernaHärav utgör

angelägen-kronor. tredjedeläktenskapsskillnad 86 miljoner En avca
ha sambandrespektive underhåll kanheterna rörande vårdnad antas

kostnaderna för deenligt två-årsregeln. Ommed äktenskapsskillnad nu
angelägenheterför övrigaangivna angelägenheterna rätts-samt som

förvaltnings-ärenden enbart kanskyddet inte täcker prövassom av
rörandeförvaltningsdomstolar, angelägenhetermyndigheter eller

kvarstår på 175bodelning räknas bort kostnaderarbetstvist samt ca
till rättsskydds-överförasmiljoner år skulle kunnakronor per som

området.
beräkningar skulle kunna bliökning det enligt bolagensDen som

% kr år för hemförsäk-genomsnitt drygt 5 eller 45fråga iär perom
villahemförsäkringen. Enligt% eller 85 kr år förring respektive 3 per

Ävenstorlek fullt acceptabel.uppfattning ökning dennamin är aven
uppfylld.torde därmedden andra förutsättningen vara

försäkringstäckningen börnämligentredje förutsättningen,Den att
redovisats uppfylld vadframgår vadgod, är numerasom av somvara
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gäller antalet försäkrade. Som Rättshjälpskommittén påpekade SOU
1984:66 76 måste det emellertid också, bakgrund rätts-mots. av
hjälpens karaktär social skyddslagstiftning, krävas människorattav
inte skulle komma sakna möjligheter till rättslig hjälp i de fall detatt
föreligger särskilt skyddsvärda intressen. Det problemet behandlas
tillsammans med den fjärde förutsättningen.

Den fjärde förutsättningen, konsekvenserna för dem saknaratt som
försäkring fårinte bli oacceptabla, någotär problematisk. Detmer
kan ju, enkelt uttryckt, innebära den slarvige, inte sittatt settsom om
hus och skaffat försäkring, jämfört med den tagit sittgynnas som

och skaffat försäkring. En sådan sensmoral kan inte lagstift-ansvar
ningen bygga på, låt den i sak liknelsen denatt motsvarasvara av om
förlorade sonen.

Bestämmelsen rättshjälpens subsidiaritet kan utformas så deattom
har rättsskyddsförsäkring skall utnyttja denna och övriga fårsom

rättshjälp. En sådan lösning dock mindre lämplig eftersomär det inte
innebär några konsekvenser för den underlåter teckna försäk-attsom
ring såvida inte de förmåner följer med rättshjälpen försämrassom
drastiskt. Enligt min mening bör därför bestämmelsen utformas på så

den har eller bordesätt ha haft försäkringatt täcker densom som
aktuella angelägenheten inte skall kunna beviljas rättshjälp.
Denna lösning också förenlig medär de synpunkter försäk-mest som
ringsbolagen framfört. En borde-regel bör kunna bidra till paket-att
försäkringarna, och därmed hög anslutningsgrad till rättsskydds-en
försäkringarna, bibehålls. Det det enligt min meningär också mer
rättvist den skötsamme betalar för försäkring får förmånenatt som en

rättslig hjälp medan den rimlig anledning i dettautanav struntarsom
inte får motsvarande hjälp.

Det bör således i normalfallet krävas rättssökande han harattav en
försäkrat sig rättsskyddsförsäkring där så kan ske ochgenom en att
han i fall får stå sin kostnader i Denannat t.ex.egna en process. som
saknar brandförsäkring kan inte påräkna ersättning för eventuella
förluster vid brand.en

Det finns naturligtvis tillfällen då det inte kan densägas rätts-att
sökande borde ha haft hemförsäkring med tillhörande rättsskydds-en
försäkring. En sådan situation kan den rättssökande inte harattvara
något hem försäkra, efter äktenskapsskillnad, utlandsvistel-att t.ex. en

eller vräkning vid långvarig vistelse på sjukhus ellersamtse
anstalt. En situation kan den rättssökande har skaffatattannan vara en
försäkring denna på grund tidsreglerna i försäkrings-attmen av
villkoren inte täcker tvisten. Inte heller kan det ställas lika stränga
krav på hemförsäkring för ungdomar nyligen flyttat tillsom egen
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exaktNågonförhållanden.sinahunnit ordnainteochbostad ännu
be-fårfastställanaturligtvis svårtfall utanatti dessa ärtidsgräns

rättssökandesdenfall börvissa ävenfallet. Ienskildai detdömas
haftborde hahanavgörandetvidbeaktasförhållandenpersonliga om
på-kanomständigheterexempelSomeller inte.försäkring som

språk-ekonomiskasmåkanbedömningen nämnasverka resurser,
skallsammanhangetdet härproblem. Isocialaandraellerproblem

social-förtillunderlagSocialstyrelsensdet ipåpekasdock normatt
harhemförsäkring. Detförpremieavseendeingårbidrag posten

generelladendennalyftadiskuterats postvisserligen ut normenatt ur
utgiftendirekterhållas närskulle kunnaställetisocialbidragoch att

social-leverEnbartbetalas.skallpremien attuppstår, dvs. när man
borde-regeln.frånmotiveradärför intebidrag bör avsteg

oskäligtframståskulledetsituationeruppstå närdockkanDet som
någonfåkundesig, inteförsäkratharinteenskilde,den somom

möjlighetmedkompletterasregelnböranledningendenhjälp. Av en
erhållaändock kunna rätts-undantagsfall,irättssökandedenför att,

finnsdetundantagsfallmedges ikunnadärförRättshjälp börhjälp. om
såvälskall hänsynbedömningVid denna tasför detta.skälsynnerliga

förhållandenekonomiskaochpersonligarättssökandenstill den som
be-väsentliga ochangelägenheten rörOmangelägenhetenstill art.

bedörrmingen.påverkadettarättssökande bördenförintressentydande
skälsynnerligakrävasskallverkligendetunderstrykadockvillJag att

gällaskalldetundantagsregel och närmastdenna atttillämpaför att
stötandedirekt rätts-bedömningsamladvidfall där det omvoreen

beviljades.intehjälp
naturligtvissammanhang äruppstå i detta attkanproblemEtt som

paketförsäkringarvissasåförsäkringsvillkorenändra attkanbolagen
i bolag,skettnyligensårättsskydd eller, attettomfattarinte som

med-skulletvister. Dettafamiljerättsligaigällerinte allsrättsskyddet
inför vissaställasskulleförsäkringstagarenenskildedenföra att

försäkring.väljasvårigheter att
fram-iförsäkringsbolagen ävenuppfattningmindockDet attär

rättsskyddsförsäk-billigerbjudaintressehakommertiden attatt enav
grundari dag. Dettaområdetäcker iring stort sett somsammasom

försäkrings-förmedförtssamtal representanterpå dejag som
försäk-svenskadehurfinnserfarenheterdeochbranschen avsom

affärsmässigaFörsäkringsbolagensverksamhet.driver sinringsbolagen
enskildeför denskyddtillförsäkringsproduktererbjudaidé är att

skapalagändringen tordeföreslagnadenJagmedborgaren. attmenar
villahemsförsäkringenochrättsskydd i hem-efterfrågan somen

följavillbolagen upp.
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förutsättningar Rättshjälpskommittén ställ-förutom deJag har som
två förutsättningar måsteytterligareocksåde angett som varaupp

godtagbart skydd ochmåsteFörsäkringsvillkorenuppfyllda. ettge
det skydd kan erhållasfall intedetta bör i sämre änvart somvara

rättshjälpsområdet.inom
rättsskyddssystemet ochgjorts mellanjämförelsedenAv som

i allt väsentligt likvär-framgår förmånernarättshjälpssystemet äratt
fallen godtagbara.diga och i båda

begränsad till någon viss högstadock inteRättshjälpen är summa.
tillämpningsområde kommer jagangående rättshjälpenskapitelI 5 att

skallde kostnader kunnabegränsningförespråka ersättassomaven
redovisas där jag det rimligtskälrättshjälpen. Av attsom ansergenom

till högst 100 000 kr,rättshjälpsärende begränsasikostnaderna ett
rättsskyddet.ersättningvilket ungefär denmotsvarar som ges genom

legat irättsskyddet har dessutomersättningDen stortgenomsom ges
anledningkan därför finnasmånga år. Detstill under att antasett

justera dessa gränsvärden.kommaförsäkringsbolagen kan att
taket bör rättshjälputnyttjats tillmån rättsskyddet harI den upp

uppkommande kostnader. Det innebärför därefterinte kunna beviljas
anlita rättshjälpen nåttmöjlighetenden nuvarande närattatt man

bort.fastighetstvist börrättsskyddstaket i tasen
utredningen har hävdat detiNågra äratt statensexperternaav

grundläggande delgod rättsvârd ochsörja förskyldighet attatt en en
tillgodose sinaden enskilde skall kunnarättsvårddenna är attav

första privata alter-hänvisad till i handintressenrättsliga utan att vara
med andra grundläggande behovjämfört dettanativ. De har som

åldringsvård.sjukvård och
rättsvård ochbör sörja för goddelar uppfattningenJag att staten en

rättsvård bör bistånd till juridiskt biträde.del dennaatt varaen av
detta måste innebära skalljag inteDäremot statenatt att svaraanser

för själva kan bekosta dettaför bistånd till biträdeshjälp demäven som
teckna rättsskyddsförsäkring. Omellerantingen direkt attgenom en

biståndsådana möjligheter bör däremot Dettaden enskilde saknar ges.
avsedda tillämpningen huvudregeln ochmöjligt denär avgenom

synnerliga skäl.undantagsregeln om

Ersättning till ombud4.4.4

medföra konsekvenser såväl för denfråga kanEn rätts-somannan
ombudsarvodet skall regleras.ombudet hur Rätts-sökande för ärsom

så försäkrade erhållautformade den kanskyddsförsäkringarna är att
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för kostnader han haft för sitt ombud. Enligtförsäkringsersättning de
rättsskyddsförsäkringen länmas ersättning avseende arvodevillkoren i

enligt den timkostnadsnorm tillämpas påför skälig tidsåtgång som
Ersättning skall således i huvudsak bestämmas pårättshjälpsområdet.

rättshjälpsomrádet. Försäkringsbolagenersättning påsättsamma som
försvårigheterna bolagen vadhar dock pekat avgöra äratt som

följa och fårtidsåtgång. domstol kan ärendeskälig En ett egen er-
ärende. Försäkringsbolaget harfarenhet hur biträdet sköter ett somav

kostnadsräkning underlag för sin bedömning.regel endast somen
skulle prövning kunna underlättasEnligt min mening denna om en

ersättningsfrågornämnd möjlighet inomprövaattpartssammansatt ges
för försäkringsbranschen och Advokat-rättsskyddet. Representanter

samfundet har ställt sig positiva till sådan ordning. Närmare regleren
för verksamhet torde kunna utarbetas försäkrings-nämndens av
branschen och Advokatsamfundet gemensamt.

RhjL respektive 21 kap. 10 § sista meningen RB förbjudsI 23 §
rättshjälpsbiträden och offentliga försvarare begära ytterligareatt

vad domstol eller Rättshjälpsmyndig-ersättning från klienten utöver
förbud finns inte i försäkrings-heten bestämt. Något motsvarande

villkoren. Försäkringsavtalet avtal mellan försäkringsbolagetär ett
den försäkrade och syftar inte till bindande i relationenoch att vara

ombudklient.
Danmark förbinder sig ombud, i samband med han anmälerI ett att

försäkringsärende, inte begära ytterligare ersättning sinett att av
ombudet oförhindradklient. däremotI Norge är ersätt-att ta ut extra

skall dock påpekas ining från sin klient. Det Norge gäller dettaatt
rättshjälp.vid statligäven

situationer dåfinns i huvudsak tvâ ombud kan tänkas be-Det ett
ytterligare ersättning sin klient. situationen dåDengära är ettav ena

ombud i samband med han anlitas förklarar för klienten hanatt att
debiterar arvode går den timkostnadsnorm tilläm-utöverett som som

försäkringsbolaget, ytterligare 500 kr i timmen och ställert.ex.pas av
villkor för åta sig uppdraget klienten själv betalar dennaatt attsom

mellanskillnad. Enligt advokatsamfundet tillämpas i vissa fall sådanen
ordning i dag. sådan överenskommelse måste enligt samfundetEn vara
otvetydig och ske i samband med ombudet anlitas.att

andra situationen försäkringsbolag inte för-Den är när ersätterett
säkringstagaren med begärt belopp grund bolagetatt t.ex.av anser

tidsåtgången inte varit skälig eller ombudet varit oskickligt.attatt
tänka sig i sådant fallMan kan ombud skulle försöka fåett ett utsom

ytterligare ersättning sin klient. Advokatsamfundet har dock för-av
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deförfarande i vissa fall inte förenligt medsådantklarat äratt ett
för advokatverksamhet.gälleretiska regler som

ytterligare ersättningöverenskommelseförBevisbördan att omen
det också lämpligthelt ombudet. Jagliggaträffats torde omanser

ireformen gjorde vägledande uttalandeninförAdvokatsamfundet
ämnet.

Ikraftträdande4.4.5

rättshjälpen sub-har framförtFörsäkringsbolagen görsatt man om
övergångstid förbehöver vissrättsskyddsförsäkringarna,sidiär till en

iförsäkringsvillkor till de bestämmelsernagällandeatt nyaanpassa nu
nödvändigt.både rimligt ochavsnitt 4.4.2. Dettalagen se är

vidriksdagenövergångsperiod kan erhållassådanEn att ettgenom
samtidigt beslutarrättshjälpslaginförabesluteventuellt att nyom en

lösning ochi kraft först år Enskall trädalagen ettatt annansenare. -
förordarsakens statsfinansiella betydelsemed tanke påden jagsom -

och före-rättshjälpens subsidiaritet brytsförslagetkan utatt omvara
sådan förfarande kanförslagen i övrigt. Etttidigareläggs riksdagen än

efterremisstidens utgång ellerefter den ordinarieantingen ske direkt
på vidförslaget inhämtatssynpunkter på sättannat t.ex.att en

ändring i den nuvarandekan då ihearing. Förslaget utmynna en
från datum denföreslås gällarättshjälpslagen som nyasammasom

sedan beslutas upphävs deni kraft. Om lagplaneras trädalagen en ny
i kraft.redan innan denprovisoriska bestämmelsen trätt

principbeslut i fråganriksdagen fattartredje möjlighet,En ettatt
utifrân, jag mindre lämplig.försäkringsbolagen agerar ansersom

efterenskilda rättssubjekt skall dem,villLagar bör, att ageraom man
principbeslut.lagstiftning och inteinföras genomgenom

Organisationen4.4.6

jag föreslårrättsskyddet i den utsträckningdet fallFör övertar som
i fortsättning skall kunna beslutadomstolarna rätts-ävensamt omom

underlaget för Rätts-utsträckning i dag kommerhjälp i somsamma
arbetsuppgifter ibegränsat.bli mycket Dehjälpsmyndigheten att som

kvarstå iRättshjälpsmyndigheten kommer dockdag fullgörs vartattav
lag-eftersom nuvarande och tidigareår framöverfall under antalett

fattatsdär beslut rättshjälpgälla i de ärendenstiftning kommer att om
föreslår därför intei kraft.bestämmelserna Jaginnan de trättnya
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några särskild åtgärder beträffande Rättshjälpsmyndigheten i anledning
de förslag förs fram. kapitelI 14 skissar jag påav som nu en annan

ordning kan komma tillämpas längre fram.attsom
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Rättshj5 älpens
tillämpningsområde och

omfattning

Förslag: Avgörande för rättshjälp skall beviljas eller inteom-
skall den rättssökande behöver juridiskt biträde.vara om

Biträdeskostnader skall med högst 100ersättas 000 kr.-

Beviljad rättshjälp skall i fortsättningenäven gälla hela den-
rättsliga angelägenheten inteoch begränsas till gälla vissatt
instans eller viss åtgärd.

Möjligheten få rättshjälp i fastighetstvister kostnadernaatt när-
överstiger visst belopp bort.ett tas

Bestämmelsen befogat intresse med bestämmel-ersättsom en-
rättshjälp förutsätter prövning det rimligtatt ärse om en av om

i det enskilda fallet bidrar till kostnaderna.att staten

Rättshjälp i angelägenheter äktenskapsskillnadrör ochsom-
därmed sammanhängande frågor skall beviljas endast detom
finns särskilda skäl.

Rättshjälp i angelägenheter underhåll till barn skallrörsom-
beviljas endast det finns särskilda skäl.om

Rättshjälp vid bodelning skall beviljas endast vid klander av-
bodelning.

Rättshjälp skall inte till näringsidkare i angelägenheterges-
näringsverksamheten.rörsom

Rättshjälp skall inte kunna beviljas dödsbo. I vissa fall skall-
dock dödsbo kunna redan beviljadöverta rättshjälp.ett
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medförrättsskyddsförsäkringartillsubsidiärrättshjälpenOm görs
väsentligt. Deminskakommerrättshjälpsärendenantalet attdetta att

förekommafortsättningen kommerirättshjälpdär attangelägenheter
olika slag.målfamiljerättsligaalltframförär av

rättshjälpsärendenantaleträttshjälpenförkostnadernaSåväl som
detalje-till dagenslettskäl harväsentligt. Deminskakommer att som

gällande. Detstarktlängre likaintedärmedsigregelsystemrade gör
ochså enkeltutformatidigareanledning än ettdärförfinns attstörre

Å fort-naturligtvisdetsidanandramöjligt. ärhanterbart system som
det inteutnyttjas där ärrättshjälpenförhindraviktigtfarande attatt

Även ärendensådanaförkostnadernabetalar.rimligt statenatt om
bakgrundskulle det,omfattandesåtorde motintesammantaget vara

möjligheternastötandeföreslås, attbesparingarde omvarasomav
in-skyddsvärdamindreför sådanautvidgasskullerättshjälperhålla

tressen.
påtillämpasde kansåutformade ettbörBestämmelserna attvara

måni vissocksåbörmöjligt. Deokompliceratoch sättenkeltså som
förekommandevanligast rätts-för devillkorenmedsamstämdavara

skyddgodtagbartskallRättshjälpenskyddsförsäkringarna. ett menge
ställetiförsäkring förförmånligare attbli sägaintedet får att upp en

föreslås iborde-regeldenrättshjälpåtnjutandeikomma somav
detta.motverkaflesta falli dedocktordeavsnittföregående

itillämpningsområde finnsrättshjälpensallmännadenReglerna om
beviljasrättshjälpallmänRhjL kan6 §EnligtRhjL.§§i 6-8dag a
biståndbehöver sådantangelägenhet hanrättsligifysisk omperson

till försörjnings-efter hänsynårsinkomst,beräknade tagenoch hans
RhjLenligt 7 §Rättshjälp kanbasbelopp.sjuöverstigerintebörda,-

och detbiståndsådant ärbehöverboetdödsbobeviljasockså ett om
förhållanden.ekonomiskadelägarnasochtill boetsmed hänsynskäligt

förreglerSärskildabeviljas.fârrättshjälp inteRhjL närI 8 § anges
ersättningangelägenheteri rörrättshjälpansökanprövning somomav

i 8 §läkemedelsskador finnsochbehandlingsskadorförpatientertill a
RhjL.

ipreciseratsinteangelägenhet har närmarerättsligVad är ensom
uttrycketmedAvsiktenförarbeten. attdessellerrättshjälpslagen var
till ärendenbegränsadskallrättshjälp inteallmänmarkera somatt vara

skallmyndigheter ävenoch andradomstolar utaninförhandläggs
handläggsärendenellerärendenutomprocessuellaikunna avsomges

skiljemän.
prövadesangelägenheträttsligvad utgörFrågan avensomom

deunderfall, främst när-antalirättshjälpenförBesvärsnämnden ett
endadenår tycksUndertillkomst.lagensåren efter senaremaste
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återstående svårigheten avgränsningen mellan vad ärvara attsom
betrakta ekonomisk angelägenhet respektive rättsligsom en en ange-
lägenhet. I domstolarna naturligt fråganär, ansökannog, om en avser

rättslig angelägenhet sällan något problem.en
Allmän rättshjälp kan således i dag lämnas i varje rättslig ange-

lägenhet i den mån inte uttryckligt undantag i rättshjälpslagengörs
eller författning.annan

En metod för begränsa tillämpningsområdetatt räknaärannan att
de angelägenheter där rättshjälp kan beviljas. En sådan uppräk-upp

ning kan dock aldrig bli fullständig och måste förses med någon form
ventil för ärenden där rättshjälp bör beviljas de inte räknatsav trots att

upp.
I Norge beviljas fritt rettsrâd utomprocessuellt.ex. hjälp för

vissa uppräknade angelägenheter, familjesaker och vidt.ex. person-
skada för trydge- och pensionssaker. Dessutomsamt kan fritt retts-
råd det aktuella problemetnär uppenbart har så personligges stor
välfärdsmässig betydelse det efter samlad bedömning rimligtatt ären

det offentliga betalar för biståndet.att
Prövningen norsk ansökan således beroendeär ärendetav en av om
prioriterat eller inte.är En sådan lösning torde dock mindrevara

lyckad för Sveriges del. Det kan finnas skäl gör ävenattsom en an-
sökan rättshjälp i prioriterat ärende skall avslås,ettom t.ex. om en
talan framstår helt utsiktslös. Prövningen skulle därmed få ske isom
flera vilket innebär den blir kompliceradsteg, och högreatt attmer
krav måste ställas både på ansökan och den skall denna.prövasom
Dessutom minskar förutsebarheten för den rättssökande. En sådan
ordning skulle därmed inte uppfylla de kriterier tidigare.angettssom

Jag därför rättshjälp i fortsättningenäven skall kunnaattanser
beviljas i varje rättslig angelägenhet där behov biträde föreliggerav

inteoch något undantag antingen uttryckligen elleranges, genom
någon form generalklausul rimlighets- eller befogat intresse-av
regel. De nuvarande undantagen i 8 § RhjL iärsom stort settanges

väl avvägda. I den mån de inte kommenteras längre framvara anser
jag dessa undantag skall gälla i fortsättningenatt även och deatt
således bör överföras till den lagen.nya

5.1 Behov biträdeav

Förslag: Avgörande för rättshjälp skall beviljas eller inteom-
skall den rättssökande behöver juridiskt biträde.vara om
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Gällande rätt5.1.1

rättshjälp medallmänbehovrättssökandes ut-denbedömsdagI av
kanförmånernågra denågon ellerfrån behovetgångspunkt somavav
bi-behovhuruvidaFråganbeviljas.rättshjälperhållas avattgenom

vilkaangelägenhetensberoendegrad art,i högföreliggerstånd är av
sak ochiangelägenhetenrättsligadenskall prövamyndigheter som

prövningen.vidgällerförfarandereglervilka som
inteprövningekonomisk görasnågonskallbehovsprövningenVid

rättssökandeOmRhjL.enligt 6 §prövningenden allmänna enutöver
rättshjälpslageniförmånerdenågon ansesbehovhar angessomavav

han,uppenbartdeträttshjälp är attävenbehovharhandet omatt av
betalafåsjälv kommerrättshjälpsavgift, attreglernagrundpå omav

kostnader.samtliga

Överväganden5.1.2

Rättshjälpsavgiften skallavgiftssystem.heltföreslåskapitel 7I nyttett
biträdeskost-procentuell andelvissberäknasförslagetenligt avsom en

förordningnuvarandekanavgiftssystemsådantMednaderna. ett
medföraskulledetdärförbehållas, bl.a.intebehovsprövningen att en

nämligenskullerättshjälpen. Detförkostnadernaökningväsentlig av
med ibidraskullealltiddårättshjälpfå statenlönsamtofta attvara

rela-kanexempel nämnasSomkostnaderna. attdelfall envart aven
mindrebäraskulle kunnaklarträttssökandevälbärgadtivt ensom
vittnentillersättningansökningsavgift och ettförkostnad part.ex.

subventionerade.kostnaderfå dessaskulle kunna
imålmed deförenligknappastordningsådan är angesEn som

Ävenhushållningsundmedoch statensdirektiven omresurser.aven
inne-detkanskall betalasalltidkostnad systemetviss minsta nyaen

kunnadärför endastRättshjälp böravseende.i dettaproblembära
kost-betydandeuppstå någrakandär detfallsådanabeviljas i mer

denförmånbiträdeshjälp. Denna ärbehövsdetnämligennader, när
oftast redandetochförmånen ärkostsammaochviktigaste numest

avgörande.biträdesbehovet ärfrågan somom
för-övrigavissafortsättningenibörbeviljasrättshjälp ävenOm

frågan närskallförmånerdessaVilka samtingå.måner omvara
kapiteliutvecklasföreligga närmareskallbiträdeshjälpbehov ansesav

6.
detbeviljasbiträdesförordnande i dag ärrättshjälp van-När utan

för in-kostnaderfå sinakunnaskallrättssökandedenförligtvis att
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ställelse till förhandling eller för bevisning deFör inteersätta. att som
själva stå för dessa kostnaderkan skall kunna få hjälp biståndskall i
stället kunna oberoende rättshjälp beviljas eller inte. Dennages av om
förmån skall kunna beviljas i såväl tvistemål brottmål.part som
Frågan behandlas ytterligare i kapitel

Rättshjälp skall således enligt min mening endast beviljas denom
rättssökande behov juridiskthar biträde. Liksom hittills skall biträ-av
desbehov normalt inte föreligga i mål eller ärenden hand-anses som

förvaltningsmyndighetläggs i eller förvaltningsdomstol. Dessa myn-
digheter har så omfattande utredningsskyldighet biträdesbehov iatten
regel inte finns. Liksom tidigare kan dock regel behovattsom anses

biträde finns i mål verkställighet domar och beslut vård-av om av om
nad och och vissa andra ärendekategorier. Biträdesbehovet iumgänge
vissa förvaltningsärenden täcks dessutom reglernatyper av av om
offentligt biträde. Rättshjälps skall inte heller kunna beviljas biträ-om
desbehovet kan tillgodoses juridiskt biträdesätt,annat t.ex. om
lämnas det rättsskydd fackliga organisationergenom som ges genom
eller intresseorganisationer, hyresgästorganisationer, bistårnär t.ex.
sin medlemmar.

Rättshjälp skall i vissa fall till målsägande inte uppfyllerges som
förutsättningarna för få målsägandebiträde. Eftersom åklagaren äratt
skyldig bistå målsäganden med enskilda anspråk i brottmålsproces-att

torde det dock sällan finnas behov rättshjälp till måls-sen mera av en
ägande. Jag medveten åklagarnas insatser skiftarär på dettaattom
område. finns åklagarmyndigheterDet sköter detta föredömligtsom
medan andra brister i ambition. bör följasDetta Riksåklagaren.upp av

Behov juridiskt biträde för tilltalad eller misstänkt i brottmålav
tillgodoses reglerna offentliga försvarare. Rättshjälp skallgenom om
således inte kunna beviljas för detta ändamål.

5.2 Omfattning

Förslag: Beviljad rättshjälp skall i fortsättningen gällaäven-
hela den rättsliga angelägenheten och inte begränsas till viss
instans eller viss åtgärd.

En begränsning införs för hur biträdeskostnaderstora som-
skall kunna rättshjälpskostnader. Gränsen föreslåsersättas som
ligga vid 100 000 kr.
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Gällande5.2. 1 rätt

angelägenheten ochden rättsligaför hela ärbeviljas i dagRättshjälp
till viss kostnad.i viss instans ellerhandläggningentillbegränsadinte

angelägenhet ellerofta harfråga ärEn prövats avser enom ensom
rättsligomfattningendvs.angelägenheter,rättsligaflera ange-av en

rättshjälpmåsteflera angelägenheterfrågadetlägenhet. Om är om
kandem. Som exempelför ochbetalasavgiftbeviljas och en avvar

omfattaäktenskapsskillnad harrörandeangelägenhet ansettsnämnas att
kvar-underhållsbidrag, ochvårdnad, umgängesrättfrågoräven om

sarnäganderätt ellerupplösningintedäremotsittanderått upp-avmen
bo.teckning makarnasav

angelägenhetenrättsligadenfråga uppkomma ärEmellanåt kan om
därefter angelägen-vidtagitsåtgärderoch deavslutad avser en nysom

myndighetellerinför domstolbehandlasärendehet. När ett annan
det finnsprincip avslutatärendet iskiljemän näreller inför är ett

träffasförlikningangelägenhet därkraft. Ivunnit lagaavgörande som
beviljatsRättshjälpför rättshjälpen.slutpunktförlikningenutgör som

avgörandeverkställbartfram tillkan ledaangelägenhetför ettsom
3351972:4avgörandet prop.exekutioneni princip inteomfattar s.av

kronofogde-från avgifter hosdock befriadrättssökandef.. Den är
domvillaoch besvär1976 538Resning NJA övermyndigheten. s.

ursprungliga rättshjälpsbeslutet.detomfattas inte991979NJA avs.
omfattarsådant beslutfunnitdomstolenhar HögstaDäremot att ett

1974 506.tid NJAförsuttenåterställande s.av
fortfaran-föreligger detbeslut intekraft ägande ärlagaSå länge ett

rättshjälpsbeslutangelägenhet. Någotochde fråga nyttsammaom en
överklagande.vidsåledes intebehövs ettt.ex.

överväganden5.2.2

viss instansBegränsning till

kostnaderna förför begränsametod rätts-Enligt direktiven kan atten
den in-endast skall omfattarättshjälpbesluthjälpen att ett omvara
möjlig-kombineras medskulle kunnabeviljas.där den Detta attstans

delvis. Rättshjälpinskränks helt ellerinstansrättshjälp iheterna till ny
då endast gälla så länge denskulleRättshjälpsmyndighetenbeviljad av
domstol. tänkbarbehandlas i Eninterättsliga angelägenheten annan

för kostnader tillbeviljas endasträttshjälpordning kan att enuppvara
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viss nivå, antingen med möjlighet till dispens efter ytterligare beslut
eller absolut gräns.som en

I Norge och Danmark beviljas rättshjälp endast för instans ien
medan rättshjälp i Finland gäller för hela angelågenheten.taget I

Danmark behåller dock överklagandens automatiskt rättshjälpmotpart
i överinstansen. Vidare i dessa,gör i andra europeiskasamtman
länder, uppdelning mellan processuell rättshjälp ochen utom-
processuell rättshjälp. mångaI länder, i Damnark, dent.ex. motsvarar
utomprocessuella rättshjälpen vårt râdgivningsinstitut.närmast

Ett alternativ eller komplement till sådan ordning kan atten vara
avgift skall betalas i instans eller viss kostnadsnivånärny ny en upp-

nåtts. Rättshjälpsavgiften fastställs i dag med utgångspunkt från en
beräknad årsinkomst. Om pågår under lång tid torde rätts-en process
hjälpstagaren kunna arbeta ytterligare betalningsförmåga. Detupp
skulle då rimligt avgift betalas med vissa intervall. Somattvara ny
exempel kan i Norge fårnämnas den rättssökande betala avgiftatt ny
egenandel för varje instans medan avgiften i Danmark bestäms mer
skönsmässigt. Finlandl beviljas antingen hel eller partiell rättshjälp. I
de relativt ovanliga fallen, betalar den rättssökandesenare, en pro-
centuell andel kostnaderna, dock aldrig viss fastställdöverav en av-
gift.

En ordning med beslut i varje instans eller omprövning vidnytt
vissa tids— eller kostnadsintervaller medför ökad administration och
därmed ökade kostnader. Frågan också vilkaär grunder sådanen
omprövning skall ochgöras skall utföra den. En frågavem som annan

omprövning enbartär skall gälla käranden respektive den över-om
klagande eller rättshjälpäven skallmotpartens omprövas.om

När frågan automatisk omprövning rättshjälpsbeslut harom av
diskuterats har det oftast skett med hänvisning till regeln befogatom
intresse. Högsta domstolen har dock kommit fram till det finnsatt
mycket lite för domstolarna sådanutrymme förhands-göraatt en
prövning. En sådan prövning torde nämligen ofta sig med destöta
grundläggande principerna för rättegången NJA 1985 175 Intes.
heller råttshjälpsbiträdet torde, sedan målet eller ärendet inletts vid
domstol, kunna någon utförligaregöra prövning i detta avseende NJA
1983 224. Om någon myndighet, Rättshjälpsmyndig-s. t.ex.annan
heten, skall utföra prövningen innebär detta betydande merarbete.ett
Principerna för prövningen befogat intresse utvecklas inärmareav
avsnitt 5.3.

En särskild utredare Hovrättsprocessutredningen, JU 1993:04 ser
för närvarande hovrättsförfarandet.över åretsI budgetpropositionen
199495: 100, bilaga 3 anförs4 bl.a. följande den utredningen:s. om
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såhovrättsförfarandeteffektiviserasträvandenaled iSom attattett
ändamålsenligt ochochsnabbarepå sättmålen kan avgöras ett mer

och kvalifice-svårbedömdadekan koncentreras merresurserna
utvidgats. Enprövningstillstånd i hovrättpåkravetmålen harrade

Regeringen harområde.vidare dettaarbetarutredaresärskild
bör kunnautredningdennapå resultatetförväntningar somstora av

prövningstillstånd i hov-reglergenerellainförsdetleda till att om
allmännagäller dereformarbetet detharhänseende närdettaIrätt.
karaktärgenerellReglerkommit längre.förvaltningsdomstolarna av

prövningstillstånd i kammar-ställa kravmöjligtdetgör attsom
fråganochförvaltningsprocesslagen,iinförtsnyligenharrätt om

däreftersådant krav haromfattasskallmålgruppervilka ettavsom
i in-har flyttats nedmåltyperolikaparallellt medtagits attupp

stanskedjan.

decembersitt uppdrag iredovisaskallHovrättsprocessutredningen
1995.

finns detinförs i hovrättprövningstillståndkravgenerelltOm ett
avseendesärskild prövning rätts-krävaskältillräckligainte att en

prövningdenupphörande, görsbestående eller utöverhjälpens som
i fort-därförrättshjälp börBeviljad ävenprövningstillstånd.för

kraftfram till lagaangelägenhetenrättsligahela denomfattasättningen
avgörande.ägande

j ställetkan iför rättshjälpenkostnadernabegränsaSyftet att --
föreslås i kapitel 7.avgiftprocentuelladenuppnåsdelvis somgenom
ärendets handlägg-underregelbundetskall betalasavgiftenGenom att
processekonomiskarättssökandeden göraning tvingas att samma

rättshjälp.inte hardenöverväganden somsom

kostnadernaförTak

tillräcklig.intetorde dockslagbeskrivetavgiftsregelEn varanuav
ochgodtagbartskall fördelas sätträttshjälpsresursernaOm ett

rimligtdet intehjälpbäst behövertillgodo ärdem attkomma som
delaroproportionerligtutnyttjaskall kunnaenstaka stora avpersoner
för hurinföra takdärförkanDet övervägasdessa ettattresurser.

finnsrättshjälpen. Detskall kunnakostnader ersättasstora genomsom
sådant tak.för ochbåde ettmotargument

sådan regelnaturligtvistakförfrämsta ärDet attettargumentet en
detta skallkanbesparing sättgörasbesparingar. Denmedför som

sigrättshjälpsärenden hållerflertaletöverdrivas. Detdock inte stora
rättshjälpenEftersom000 kr. ärunderstiger 100klartnivå enen som

besparing,mindreviddock,detskyddslagstiftning ävensocial är en
därmedutgå ochskallstödför detfinnsrimligt det gränsatt somen
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för hur skall bidra med i varje enskiltstora staten ären-resurser som
de.

Rättshjälpens syfte bl.a. ingenär ekonomiska skäl skallatt av vara
förhindrad till sin Denna målsättningrätt. behöveratt ta enligtvara
min mening inte innebära obegränsade skall ställas till denatt resurser
rättssökandes förfogande, dvs. han jämställs med med iatt en person

obegränsade tillgångar. En relativt välbärgadstort sett medborgare
med inkomst ligger inkomstgränsen föröver rättshjälp haren som
knappast möjlighet lägga ned hur belopp helst påatt stora som en
process.

Vidare bör, tidigare jämförelse vilkagörasangetts,som en av
förmåner kan erhållas vid utnyttjandet rättsskyddsförsäk-som av en
ring. Om rättshjälpen subsidiär bör den rimligengörs inte medföra
bättre eller fler förmåner vad gäller förän rättsskyddet. Enligtsom
villkoren i dessa försäkringar endast kostnaderersätts till visstettupp

Ävenbelopp. detta talar för begränsning beträffande rättshjälpen.en
Mot införa tak för kostnaderna kan bl.a. anförasatt ett regelnatt

kan få stötande konsekvenser har ekonomiskamotparten storaom
och därmed föga känslig förär rättegångskostnaderna. Mot-resurser

kan företag, rättegångskostnaderparten ett avdragsgillärvara vars en
rörelsekostnad. Taket kan utnyttjas ekonomiskt stark motpartav en

förhalarsom processen.
Gentemot detta kan anföras den inte har rättshjälp elleratt som

rättsskydd måste begränsa sig till de ekonomiska hanresurser som
eller hon har tillgångar. Vidare skall förhalandeoavsett motpartens en

kunna med fastmötas processledning.motpart Detta kräver natur-en
Överligtvis uppmärksammasrätten på förhållandet. huvudatt taget

kan det finnssägas starkt allmänt intresse iatt enlighetett rättenattav
med reglerna i rättegångsbalken verkar för målen drivs tillatt ett
avgörande på effektivt och kostnadsbesparandeett sätt.

Mot tak kan anföras det kan uppkomma merkostnaderett att när en
pågående måste avslutas för den rättssökande inte längreattprocess
kan anlita biträde. kanDet dålig Samhällsekonomiett sägas haattvara

oavslutad tvist kostat 100 000 kr i stället för avslutad tvisten som en
kostat 125 000 kr. Vidare kommer Hovrättsprocessutredningensom

eventuellt föreslå generellt prövningstillstånd i hovrätten.att Om en
sådan regel införs innebär det kontroll mindre befogadeatten av
dyra ärenden inte går vidare. finnsDet då inte längre behovsamma

tak.ettav
Gentemot detta kan, förutom vad redan anförts, taketsägas attsom
känt från början både klientenär och biträdet. Vidare kommer detav
åligga biträdet fortlöpande informera vilka kostnaderatt att om som
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dis-sig taket. Devarskogod tid närmaroch i näruppkommit man
rättsskyddsförsäkringaromfattasnormaltmålen kommerpositiva att av

deIkostnaderhöga ersätts.för hurtakfinnsredandär det ett som
gällerutredningsskyldighetmålen harindispositiva rätten somen

ytterligareinte. Ettellerbiträde mot ettdet finns argumentoavsett om
dentaketgolv, dvs. ärblir någoti ställettakettak ett summaär att av

tordeuppfattningsådantill. Ensig harättssökande rättanserensom
detbiträdesersättningen ochkontrollenbiträdet,motverkasdock avav

kapitel 7.förespråkas iavgiftssystem som
tillkostnadertäckerrättsskyddsförsäkringarna ettvanligasteDe upp

tilläggs-000 kr. Genomoch 100000mellan 75vanligenvisst belopp
000 kr.drygt 140uppgå tilldockersättningsbeloppetförsäkring kan

förersättningingårtäckerrättsskyddet även mot-kostnaderdeI som
emellertid väljarättssökande kanrättegångskostnader. Den attparts

biträdeskostnadersinabekostatillbeloppethelaanvända att uregna
själv ellermotpartskostnadereventuellabetalaoch sedanförsäkringen

möjlighetenfall finnsbelopp. Imotsvarande attskuld påfå varten
subsidiärrättshjälpennås. Om görstill dessärende gränsendriva ett

försäkrings-föranledningdettorderättsskyddsförsäkringartill ge
förgränsvärdenanuvarande rätts-villkor. Desinabolagen överatt se

därförår.många Detnivå under ärpå ettlegatskyddet har samma
sinakommer överförsäkringsbolagen ävenantagande attrimligt att se

skallkostnader ersättasför hurgränsvärden. Gränsen stora ge-som
ligga vidkunnatills vidare,falldärför, ibörrättshjälpen vart canom

kr.100 000
be-omfattasskallkostnadervilkafrågaytterligareEn år avsom

lätt-och detlämpligastedetmeningEnligt min mestärgränsningen.
biträde.förkostnaderomfattarbegränsningen endasthanterliga att

000 kr100medersättningfå äninte kunnaskall såledesBiträdet mer
skalluppnåttsdennarättshjälpsavgiften. När gränsföravdragefter

nåtts.taketRättshjälpsmyndighetenelleranmäla tillbiträdet atträtten
då beslutaskall rätts-Rättshjälpsmyndigheteneller attDomstolen

upphöra.skallhjälpen
böroch detsmidigt tillämpaenkelt ochbörSystemet att somvara

rättsskyddssystemet.förmånligareheller änintejag redan antytt vara
regelfrån dennaundantagtillmöjligheterfinnasdärför intebörDet

liknande.eller Deventildispens argumentformnågon avgenom
ventil-applicerastak-regel kanbeträffande ävenanförts enensom

detjagtill dessa attMed hänsyn sammantagetregel. argument anser
motverkasådan skulleventil. Enskäl förtillräckligainte finns en

planerabiträdeoch hansrättssökandesyftet få den att processen.att
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tidigare anförts torde den själv bekostarSom sin mycketsom process
sällan ha obegränsat med i anspråk.att taresurser

vill medge här finns goda skäl i båda riktningarna.Jag Omatt en
möjlighet genombryta taket ändå skulle införas vill jag framhållaatt

min mening kräverdetta enligt motsvarande möjlighet införs förattatt
har rättsskyddsförsäkring utnyttjatdem denna tillsom en men upp

försäkringens maximibelopp. svårt bedömaDet hur dyrt dettaär att
skulle kunna bli.

5.2.3 Fastighetstvister

RhjL får rättshjälpEnligt 8 § första stycket 9 inte beviljas ägare
eller tidigare fastighet eller byggnad i angelägenhetägare av en en

fastigheten eller byggnaden han har eller borde ha haftsom avser om
rättsskyddsförsäkring eller liknande rättsskydd omfattarannat som
angelägenheten. Rättshjälp får dock enligt andra stycket beviljas när
den rättssökandes kostnader har uppgått till minst basbelopptreegna
det basbelopp gällde året innan ansökan rättshjälp görs.som om

Möjligheten bevilja rättshjälp kostnaden i sådananäratt en ange-
Åretlägenhet nått till viss nivå infördes år 1989. dessförinnanupp en

hade lagändring genomförts medförde rättshjälpen förbätt-atten som
rades och möjligheterna till allmän rättshjälp utökades samtidigtatt

rättshjälpsavgifterna sänktes. sambandI med behandlingensom av
förslaget till ändring anförde minoritet i Justitieutskottet ien en av
riksdagen godkänd reservation bet. 198788:21,JuU rskr. 198788:
193 möjligheterna till rättshjälp i fastighetsärenden alltföratt var
begränsade. enlighet med den godkändaI reservationen infördes där-
för det nuvarande tillägget i 8 § andra stycket RhjL. Enligt före-
dragande statsrådet 198889:117 hade företrädareprop. 21 förs.
försäkringsbolagen under remissbehandlingen uttalat för det fallatt,
förslaget genomfördes, talade mycket för flertalet bolag skulleatt

ersättningsbeloppen till motsvarande det gällde enligtanpassa som
rättshjälpslagen.

Någon sådan anpassning dock inte ha skett. maximalaDensynes
i varieraersättningen kan dag mellan 00 och 100 000 kr eller75 drygt

140 000 kr efter tilläggsförsäkring. Det medför vissa försäkrings-att
del sin försäkringkan spara till ersättning förtagare mot-en av

kostnader medan måsteandra betala viss mellanskillnadpartens en
innan rättshjälp kan utgå.

De ändringar genomfördes år 1988 byggde inskränk-attsom
ningar skulle företas på vissa områden inom rättshjälpen denattmen
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tidiga-lika mycketskulle få kostatotalträttshjälpenallmänna sett som
198788:kostnadsökningar prop.mindrefall medföravissaeller ire

fanns såledesNågot sparkrav27.1988892117ochf73 25 s.prop.s.
inte.

uppgickrörande fastighetangelägenheteriRättshjälpskostnaderna
eller drygt gånger600 000 krtill l199394budgetåretunder treca

Även relativtkostnadernaår 1989.vad settän antogs omsommer
ärendenanledning behandla dessaintefinnssåinte attär stora mer

ibör således, enlighetRättshjälpangelägenheter.andrageneröst än
beviljas ilängre kunnaår 1989, integällde föremed vad ange-som

borde harättssökande har ellerfastigheter denrörandelägenheter om
ärendet.lagts ned Detkostnadervilkaförsäkringhaft oavsett som

detlagtekniskt täckaskommerfastighetsundantagetnuvarande att av
rättsskyddsundantaget.nya

befogat intresseRimlighetsprövning5.3

medbefogat intresseBestämmelsen ersättsFörslag: enom-
i detrimligtförutsätter deträttshjälpbestämmelse ärattatt

kostnaderna.tillbidrarfalletenskilda statenatt

Gällande5.3.1 rätt

befogat intresseinte harbeviljas denrättshjälp får inteAllmän avsom
RhjL.stycket 13behandlad § förstasak 8få sinatt p.

missbruk den all-till förhindrabestämmelse syftarDenna att av
1972:4rättshjälpslagenförarbetena till prop.rättshjälpen. Imänna s.

anfördes bl.a.93

börintresseprövningeninnebördenBeträffande den närmare av
förfogande förställs tilldeutgångspunkten att somresurservara

områden därdeoch inriktasutnyttjas effektivträttshjälpen
uttömmandeinte möjligtDeträttsskyddbehovet störst. ärär attav

grund denrättshjälp bördärsituationer vägrasalla avange
dock kunnaNågra typfallintresseprövningen.angivna anges.synes

klargrundas påanspråketRättshjälp bör kunna vägras när en
eventuell talan sålundaochgällande regler ärfelbedömning enav

detbevisläget sådantfalli sådanautsiktslös. Aven ärhelt när att
anspråket kanmycket osannoliktutsiktslöst ellerframstår attsom

Tvister ellerrättshjälp kunnaframgång bördrivas med vägras.
medvärden jämförtekonomiskaobetydligaanspråk avsersom
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få drivas med hänsyn till omständig-regel intekostnaderna bör i
medel. Frågan måste givetvis be-allmännamed stödheterna av

i det enskilda fallet,till omständigheternahänsyndömas med
situation. i sådana fall iekonomiska Avensökandens närfrämst ett

realiserasanspråk inte på längre sikt kanför sig befogatoch ens
rättshjälp kunnatillgångar börsaknardärför vägras.motpartenatt

i anspråkdet ekonomiska värdetfalli andra ärAven än när ett
den grunden sökandenrättshjälp påbör kunnaobetydligt vägras att

frågafå saken prövad. Det kanintresseinte befogathar att varaav
förvill föra ansvarstalan brottmålsägande ettt.ex. somsomenom

föri vissa fall talanallmänt åtal ellerligger under när avser ansvar
ärekränkning.

hindra miss-i första handintresseprövningenSyftet med är att
givetvis inteBestämmelserna kanrättshjälpsförtnånerna.bruk av

rättshjälp endast lämnas i situatio-garantier förnågramedföra att
vinna bi-välgrundat och kananspråkdå sökandens väntasärner

uppfatt-givetvis finnas för olikamarginaler måsteBetydandefall.
begränsning följerbedömning. Envid denna ävenningar attav

grundval summariskofta måste skeintresseprövningen av en
utredning.

möjlighet till framgång,i olikasåledes delasFallen kan upp grupper:
förhållande till detkostnadsaspekter irealisera anspråket,möjlighet att

understryks dock iangelägenhetensoch Detomtvistades värde art.
skalltypfall och de intedärvadförarbetena är attatt sessom anges

finns befogat intresseuppräkning. Frågan detuttömmande omsom en
i det enskildatill omständigheternamed hänsynskall alltid bedömas

de olika fallen.behandlasfallet. skall kortHär

framgångMöjlighet till

det rättshjälpsnämnder och Besvärs-tillkomstVid rättshjälpslagens var
rättshjälpsansökningarna. Reg-prövadeför rättshjälpennämnden som

ofta tillämpas utifråndå ganskaintresse komlerna befogat att enom
till framgång.bedömning utsikternaav

år 1980 innebar bl.a.infördes i rättshjälpslagenändringarDe som
överfördesrättshjälp i vissa fallprövningen ansökningarnaatt omav

från 1982Efter två vägledande rättsfall HD NJAtill domstolarna. s.
varit restriktiva medhar de allmänna domstolarna175 I och II att

bevis-i fall det varit fråganågon intresseprövning, närgöra vart om
visserligendomstolarna kanvärdering. uttalade bl.a.HD göraatt en

obetydligt värdeomtvistade beloppetintresseavvägning det ärnär av
grundtalan utsiktslöseller det uppenbart ärnär är att partenatt av

enligttorde det, HD,missuppfattat eller felbedömt rättsläget. Däremot
föri fråga läggaundantagsfall kunna kommaendast i att ett parten
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grund för motsvarande bedömning, efter-bevisläge tillogynnsamt en
sådan förberedandeskulle förutsätta sak-regelmässigtdetta ensom

måste avhålla sig ifrån.domstolprövning som en
förstaintresseprövningen i handenligt förarbetenaAvsikten är att

f.. befogat intresse1972:4 94 Närbiträdet prop.skall göras s.av
till klienten avstår frånpå biträdetankommer detsaknas att att attse

bör biträdet inte medverkarättshjälp inte söktssitt anspråk. Hardriva
biträdet redan lagt visst arbete, böroch hartill ansökan görsatt ner

inte driva saken vidare. regel bör hanförmå klienten Ihan söka att
klienten. Missbruk iutföra ytterligare arbeteavstå från att nu an-

Enligtbiträdesersättningen bestäms.hänseende kan beaktasgivna när
tidigt stadium.ligger biträdets Nårrättsfall från HD ettett ansvar

domstols prövning åvilar i första handsaken kommit under ansvaret
1983 224.domstolen NJA s.

anspråketMöjlighet realiseraatt

har i fallhär grunden sker sällan. DenAvslag på den använts ett
hade barnet förts tillverkställighet vårdnad. I det ärendetrörande av

intebarnet tunisisk medborgare, medverkadeTunisien. Eftersom var
till återföra barnet till Sverige.tunisiska myndigheterna Rätts-de att

sökanden inte ansågs ha någonmed hänvisning tillhjälp vägrades att
framgång i ärendet.utsikt till

jämförtangelägenheten medekonomiska värden rörDe som
för driva sakenkostnaderna att

mindre betydelse eftersom möjligheterna tillhär grunden har fåttDen
biträde i s.k. smâmál begränsades år 1974. Regeln har dock sin be-

skall utanför domstol eller i vissa falltydelse tvisten avgöra avom
fastställelsetalan.

Angelägenhetens art

med hänvisning till angelägenhetens BlandRättshjälp kan vägras art.
inte beviljats ihar, med stöd denna punkt, rättshjälpannat en ange-av

återgång fastighetsköp, där avtaletlägenhet gällde ettsom av var
för skydda säljarens fastighet från utmätning.skenavtal Däremotatt

Besvärsnämnden i två ärenden fastslagit det inte finns lagligthar att
rättshjälp med hänvisning till regeln befogatvägrautrymme att om

lyxkonsumtionintresse den anledningen tvisten s.k. BNrörattav
11381 och 119281.
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med hänvisning tillrättshjälp sker oftapå ansökanAvslag om
åtal. Enligt praxisfråga enskiltdet ärangelägenhetens ärnärart om

angelägenheter mycket begränsa-i sådanarättshjälptillmöjligheterna
skadestånd på grundrörandei angelägenheterfalletSåde. är även av

utsträckningnågotbeviljas iRättshjålp har närstörreförtal m.m.
skrift.i trycktgällt förtalsaken

Överväganden5.3.2

synpunkterInledande

allmän rättshjälpanledning misstänkafinns detdirektivenEnligt attatt
utgår i fall där det inte kanomfattningobetydligdag i intei ansesen

tvisten. direk-delvis skall bekosta Ihelt ellerdet allmännabefogat att
skyddslagstiftning börsocialrättshjälpens karaktärtiven att avanges

åtgärderigenom vilkafinns skäl äroch detrenodlas attatt som
rättshjälpen.effektiviseralämpliga för att

frågan intresseprövningRättshjälpskommittén behandlade menom
syften ligger bakomtillgodose deendaansåg det sättet attatt som

utformaintresseprövningrättshjälpens regler är ett systematt somom
processekonomisk bedömning.självrättssökandedenfår göraatt en

enligt kommitténsintresseprövningen borde emellertidReglerna om
bort påfall skulle kunna gallrasuppenbaraförmening behållas ettatt

1984:66 88 f..möjligt SOUstadiumså tidigt s.som
främstprövningenRättshjälpskommitténs uppfattningdelarJag att

föreslås i kap. 7avgiftssystemfallen. Detde uppenbarabör somavse
måsteden rättssökandemedverka till göradessutomkommer attatt

kommittén förespråka-övervägandenprocessekonomiskasådana som i
de.

gäller tillämp-särskild bestämmelsefinnsRhjLI 8 § somena
Enligt denna be-för patienter.befogat intresseregelnningen omav

tillämpas någotbefogat intresseskall regeln generösarestämmelse om
således i vissa fallpatient kanför andra. En rätts-patienterför än

framgånghan kan vinnaosannoliktmycketdethjälp äräven attom
osannolikt. skallDessutomdet inteså längemed sin talan, är ytterst

generösare övrigabedömas någotbiträde änbehovpatients aven
rättssökandes

. läkemedelsför-patient- ochförekomstenbakgrundMot avav
kommerpatientskadelag sannoliktsärskildoch eftersomsäkringarna en

särregleringbehövs någoninte längredetinföras jag attatt avanser
patient beaktasrättshjälpenför Atträttshjälpen denna enavsergrupp.
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dessutom biträdesbehovetnär eftersom dennaavgörs fråga skall av-
med hänsyn bl.a.göras till den rättssökandes personliga förhållanden.

Det finns inte anledning ändra tillämpningen vadatt avser en-
skilt åtal. Rättshjälp skall således inte medges brottet liggernär under

Ävenallmänt åtal och åklagaren avstått från föra talan. föratt ansvars-
och skadeståndstalan för brott ligger under enskilt åtal bör huvud-som
regeln rättshjälp inte beviljas. I undantagsfall böratt dock rätts-vara
hjälp kunna medges. Sådana omständigheter i dag medför attsom
rättshjälp beviljas, det sig förtal irör trycktt.ex. skriftatt börom
således kunna medföra rättshjälp i vissa fall beviljas i fort-att även
sättningen. Som regel finns det inte heller skäl bevilja rättshjälp föratt
den vill föra skadeståndstalan i mål allmänt åtal sesom etten om
avsnitt 5.1. behov biträde.ang. av

Rättshjälpskommittén övervägde frågan införa regelattom en som
begränsade rättshjälpen för s.k. lyxprocesser SOU 1984:66 93 f..s.
Enligt kommittén fanns det olika nåvägar sådant mål. Enatt ärett att
rättshjälp inte beviljas i angelägenheter egendomrör inte ärsom som
nödvändig för den enskilde skall ha rimligatt materiell standard.en
En sådan bestämmelse skulle emellertid enligt kommittén leda till
svåra avgränsnings- och tolkningsproblem. En lösningannan som

i lagen räkna den egendom skulleatt undantas.angavs var upp som
Det ansågs dock inte rimligt i författningstext in så iatt detaljen

det skulle nödvändigt för fågöra uttömmandeattsom attvara en
reglering. Slutligen förkastade kommittén möjligheten utvidgaatt
begreppet befogat intresse eftersom det skulle leda till avgräns-nya
nings- och tillämpningsproblem för myndigheterna.

Jag rättshjälp måste kunna där detatt intevägras rimligtärmenar
det allmänna går in, detatt signär tvisterrör bilart.ex. ellerom om

båtar i miljonklassen. Rättshjälp bör också kunna detvägras när rör
sig tvist i anledning spekulation med aktier eller konst förom en av

Ävenbetydande värden. i sådana ärenden där den rättsliga angelägen-
heten har sin grund i skatteplanering bör rättshjälp vägras.

En regel bör utformasny

Den nuvarande bestämmelsen befogat intresse verkar inte tillämpasom
i någon utsträckning.större För lyfta fram innebörden ochatt poäng-

betydelsen prövningtera verkligen böratt dengörs nuvarandeav en
regeln befogat intresse slopas och ersättas bestämmelse.om av en ny
Avsikten med den bestämmelsen prövningär alltid skallattnya en

det rimligagöras i bekostar tvist.att statenav en
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De fall där det kan bli fråga tillämpa denna rimlighetsregelattom
kan delas i olika typfall: tvisteföremålets värde, angelägenhetensupp

och betydelse för den enskilde omständigheternaart i övrigt. Jagsamt
har redan varit inne på del dessa och skall utveckla mig någoten av
ytterligare. Avsikten helhetsbedömningär skallatt görasen samt-av
liga omständigheter betydelse.av

Vad gäller tvisteföremålets värde skall rättshjälp inte beviljas om
det omtvistades värde mycket lågt, såvälär i absoluta tal i för-som
hållande till de kostnader tvist kan föra med sig.väntas Isom en en
angelägenhet skall handläggas enligt reglerna i kap.1 3 d § rätte-som
gångsbalken RB skall rättshjälp endast kunna beviljas det finnsom
särskilda skäl. kan förDet övrigt enligt min mening finnas skäl att

inteöverväga i den paragrafengränsen bör höjas till basbelopp.om ett
Härigenom skulle överensstämmelse med reglerna pröv-man om
ningstillstånd i mål bara basbelopp.rör Bestämmelsenettsom om
rimligt intresse blir främst aktuell vid fastställelsetalan och annat som
inte kan direkt värderas i i sådana angelägenhetersamtpengar som
skall handläggas utomprocessuellt.

Prövningen det rimligtär rättshjälp utgår med hänsyn tillattav om
angelägenhetens sikte på flera situationer, bl.a. möjlighetenart tar till
framgång och vad tvisten rör.

Såvitt möjligheten till framgång prövningenär redanavser som
redovisats begränsad bevisfrågornär avgörande.är Det i andra fallär

de uppenbaraän inte lämpligt för domstol föregripa den före-atten
stående sakprövningen. När det inte frågaär prövning be-om en av
visningen bör däremot möjligheterna avslå ansökanatt rätts-en om
hjälp enligt denstörre än nuvarande regeln befogat intresse.vara om
Det uppenbartär rättshjälp skall i fall där domvägras enligtatt 42
kap. §5 RB kan meddelas föregående stärrming har utfärdatsutan att
därför kärandens framställning inte innefattaratt laga skäl för käro-
målet eller det uppenbart käromåletär obefogat.är Där-attannars

skall rättshjälputöver kunna detvägras inteäven uppenbartär attom
käromålet ogrundat där detär framstår osannolikt käro-attmen som
målet kan vinna framgång och det med hänsyn till vad saken ochrör
hur talan lagts inte rimligt fråganär påprövas bekost-attupp statens
nad. Motsvarande bör naturligtvis gälla för svarande ansökeren som

rättshjälp.om
Om angelägenheten enskilt åtal ellerrör anspråk i anledning av

sådant åtal skall rättshjälp kunna med hänvisningvägras till angelägen-
hetens Detsamma skall gälla sådana angelägenheterart. harsom sam-
band med ekonomiskastörre transaktioner inte kan ha medsägassom
den rättssökandes vardagliga välfärd Rättshjälpgöra. skall kunnaatt



1995:81omfattning SOUtillämpningsområde ochRättshjälpens122

aktier ellermedspekulationangelägenheter rör t.ex.ivägras som
börskatteplanering. Dessutomangelägenheter rörochkonst som

innehavförvärv,angelägenheter rörförrättshjälp kunna vägras som
bilar,dyrbaramycketföremållyxbetonadeliknandeeller sommerav

rättssökan-denfrånutgåfall kandessasmycken. I attbåtar eller man
förvärvamedelandraellertillgångarhaft attharellerde har stora

lyxtvisterkategori rätts-för dennainteoch det äregendomen, somav
enligthobbyverksamhetsådantvisten röravsedd. Närhjälp är som

näringsverksamhet,har utgörarättshjälpslagennuvarande ansettsden
rättshjälpfotografering, böravanceradochtravhästhållandet.ex. av

rimlighetsregeln.grundpånekasockså kunna av
medskallbetydelse avgörasangelägenhetens ut-Prövningen av

sakEnobjektivtenskilde,för denbetydelsen sett.frångångspunkt
sub-för dennebetydelsefullalltidrättssökandeden ärdrivs avsom

utifråndetdärförmåste settbedömning görasEnjektivt omavsett.
tvistekonomiskt. En rörbidrarallmännadetrimligtkan somattanses

tvistsådanexempelstaketellerbrevlåda ärplaceringen ett enenav
börrättshjälp intedär ges.

intedär detsituationeralla tänkbaraförutsemöjligtinteDet är att
nekasdärför kunnaskallRättshjälprättshjälprimligtkan att ges.anses

ellertvisteföremâlets värdeomständigheter änandraockså ange-om
så-Exempel påtill det.anledningbetydelseochlägenhetens art ger

rättssökan-denbedömningenpåverka ärböromständigheterdana som
sakförhållanden ellerdiskuteraagerande, vägrandes attt.ex.eget

utredningen.försvårandeannat av
förbeviljasrättshjälputeslutetocksånormaltbör attDet envara

dockkanUndantagangelägenhet.avgjordredanprövning enav
för-harheltomständigheterväsentligaexempelvisfinnas, när nya

före-kanavgörandet. Dettatidigareför detförutsättningarnaändrat
irättshjälpdåvårdnad och umgängei tvisterfrämstkomma nyom

i sådanaockså talanhänderdetMenmotiverad. attfallvissa kan vara
harförhållandenatidrelativt kortinom attinleds på utanmål nytt en

sådant fall knappastikanutsträckning. Detnämnvärd ettiändrats
förhållan-Under allarättshjälp.medgår inåterrimligt statenattanses

sak-betydelse föromständigheterkrävasden bör en nyatt avnya
skallbeviljas. Detskallrättshjälpförtillkommitprövning att som

s.k.enstaka umgänges-hänvisa tilltillräckligtregel inte attvara
sabotage.

tillverkställighetsmålenöverflyttandepåpekavill härJag ettatt av
väsentligtochhandläggningenklareinnebäraskulledomstolallmän en

genomföra redanskäldärför godafinnsbesparingar. Det attstörre
detta.förslagföreliggande om
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längre tid förflutitJu sedan rättshjälp tidigare beviljats destosom
mindre bör bedömningen kunnasträng För det skallattvara. vara
möjligt kontrollera rättshjälp tidigare beviljats bör denatt rätts-om
sökande skyldig lämna upplysning detta vid ansökanattvara om om
rättshjälp.

Äktenskapsskillnad,5.4 Vårdnad och
underhåll

Förslag: Rättshjälp i angelägenheter äktenskapsskill-rörsom-
nad skall beviljas endast ärendet kompliceratär änom mer
normalt.

Rättshjälp i angelägenheter underhåll till barn skallrörsom-
beviljas endast särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kanom

rådgivning från försäkringskassanatt parterna trotst.ex. vara
inte kan komma i underhâllsfrâganöverens eller den rätts-att
sökandes inte vill medverka vid sådan rådgivning.motpart

5.4.1 Rättshjälp i angelägenheter vårdnadrörsom
och umgänge

Kostnaderna för rättshjälp i angelägenhet rörande vårdnad uppgick
under budgetåret 199394 till drygt 63 miljoner kronor eller %19ca

de totala kostnaderna för den allmänna rättshjälpen. Dessutomav
ingår ofta vårdnadsfrågor i ärenden äktenskapsskillnad. Kostnadenom
för sådana ärenden uppgick under period till 86 miljonersamma ca
kronor.

Enligt direktiven skall utredaren överväga rättshjälp iom ange-
lägenhet rörande vårdnad skall kunna beviljas först sedan haftparterna
samarbetssamtal. Sådana samtal ofta goda resultat och ärger mer
framgångsrika tidigare de sker. Enligt från Socialstyrel-rapporten

från år 1988 lyckades föräldrarna efter samarbetssamtal isen enas
%80 fallen, samarbetssamtalen ägde före rättegång. deIav om rum

fall samtalen ägde efter det stämningsansökan in tillatt gettsrum
domstol, lyckades föräldrarna i 56 % fallen.enas av

Vårdnadstvistutredningen 1993:13JU har i samråd med Social-
styrelsen låtit utföra undersökning avseende nyttanen ny av sam-
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tyder påsammanställt ingetinteMaterialetarbetssamtal. är ännu men
positivt i dag.mindreskulleresultatetatt vara

tillföräldrarnamedklara fördelarsåledesfinnsDet att styra sam-
möjligt.skedeså tidigtiarbetssamtal ett som

lösning innebärinvändningarfleraemellertidfinnsDet mot somen
rättshjälp skall beviljas.förkravsamarbetssamtal skall attettatt vara

klientsinlyckasrättshjälpsbiträdet övertygagånger detMånga år som
uppstårsamarbetssamtal. Dessutomdelta ifördelaktiga idet attom

finnsäktenskapsskillnad. Detsamband medofta ivårdnadstvister en
omedelbart ochbehöva lösaskanproblemrättsligadå andra somsom

samarbetssamtalanstå tills ägtinte kan rum.
rättshjälp bör beviljasdåvissa fallfinns det oavsettDessutom om

grunddelta påförälderinte. Näreller vägrarsamtal t.ex.ägt enrum
inte rim-misshandelsfall detsin säkerhet ärförallvarlig fruktanav

erhållamöjlighetenutestängd från rätts-skalldenneligt attatt vara
orsaken tillvisasvårtocksåkanhjälp. attDet attattvara

föräldernden andrakommit till ståndsamarbetssamtal inte är att
delta.vägrat

advokaterantal domare,intervjuatharVårdnadstvistutredningen ett
sambandaktuella ikan bliolika frågorsocialtjänstemänoch somom
negativade tillfrågademajoritetklarvårdnadstvist. Enmed varaven

bevil-rättshjälpobligatoriskt innansamarbetssamtal skulletill att vara
krav skullesådantde tillfrågadefleramenadejas. Dessutom att ettav

skullerättshjälpbehöverendast deeftersomorättvist somvara
samarbetssamtal.tvingas till

inte det lämp-anförts jagtill vad ärhänsynMed attansersom nu
för rättshjälpförutsättningskallsamarbetssamtalligt attatt vara en

beviljas.skall kunna
reformutvärdera 1991 årsskall bl.a.Vårdnadstvistutredningen av

dir. 1993:120. Ivårdnad ochregler umgängeföräldrabalkens om
handläggningreglerna förocksåingåruppdraget övervägaatt avom

betänkandeUtredningensbör ändras.ochvårdnadtvister umgängeom
1995.septemberregeringen itillskall överlämnas

demotiverasutgå från ochrättshjälp börBestämmelser avom
respektivegäller förhandläggningsregleroch demateriella regler som
några för-lägga framlämpligtdärför interättsområde. Det är att nu

röranderättshjälp i ärendentilli möjligheternabegränsningarslag om
avsnittframhållit i föregåenderedanjagSomvårdnad och umgänge.

återhållsamhet vad gällerbeviljas meddockbör rättshjälp stor upp-
umgängestvister.vårdnads- ochrepade

skildamateriella reglerna påvikt deocksåDet störstaär attav
ochonödigaföranlederde inteutformadeområden såär att processer
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därmed förenade höga processkostnader. Från denna utgångspunkt kan
det ifrågasättas regleringen rättegångskostnadernas fördelning iom av
vårdnadsmål ändamålsenligt utformade. Enligtär min mening finns det
skäl ordningnärmare överväga innebär den för-att attom en som
lorande i något utsträckning förstörre närvarandeän skulleparten
kunna åläggas återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader jfr 21
kap. 13 § FB angående kostnader i länsrätt. Det emellertid möjligtär

syfte skulle kunna nås hårdaretillämpningatt samma genom en av
reglerna kostnadsansvar för den orsakar onödig rättegång.om som

5.4.2 Rättshjälp i angelägenhet rörsom

underhållsbidrag

Kostnaderna för rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn
uppgick under budgetåret 199394 till 46 miljoner kronor ellerca ca
14 % de totala kostnaderna för den allmänna rättshjälpen.av

Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen -93 har i sitt
betänkande Underhållsbidrag och bidragsförskott SOU 1995:26
föreslagit de allmänna försäkringskassorna i fortsättningen skallatt
bistå enskilda med räkna och träffa avtal underhållsbidrag tillatt ut om
barn. Enligt förslaget skall försäkringskassan ha skyldighet biståatt
alla föräldrar och barn efterfrågar kassans hjälp för-oavsettsom om
äldrarna eller har varit giftaär med varandra och bidrags-oavsett om
förskott sökts eller inte. Några avgifter skall inte från dentas ut en-
skilde. Om sådan ordning införs kommer troligen ärenden inteen som

kompliceradär kunna lösas försäkringskassansart attav mer genom
försorg.

förutsättningEn för rättshjälp i ärenden underhållsbidrag bör iom
därför det finns särskilda skäl för rättshjälp. Med särskildaattvara
skäl framför allt försäkringskassan inte sig kunna med-attavses anser
verka till fastställa underhållet eller försäkrings-att att parterna, trots

Ävenkassans rådgivning, inte lyckas i underhållsfrägan.enas om
Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningens förslag inte ge-
nomförs torde många gånger den hjälp kan ellersom ges genom en
två timmars rådgivning tillräcklig, i fall rådgivningenvartvara om ges

advokat eller biträdande jurist någorlunda insatt påärav en som om-
rådet.

Det kommer många gånger inte möjligtatt avgöraattvara om
rättshjälp bör beviljas innan stämningsansökan och svaromål har getts
in till Den rådgivningrätten. alltid skall inleda rättshjälps-ettsom
ärende oftasttorde tillräcklig för stämningsansökan skallattvara en
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eller detmedgesansökanenkla fall. Omdessaikunna upprättas om
denrättshjälp. Ombehovfinns ingettredskodomblir fråga avom

handläggning börfortsattföranledersvaromålinsvarande ett somger
beviljas.ofta kunnarättshjälpdäremot

äktenskapsskillnadvidRättshjälp5.4.3

efteräktenskapsskillnadsmålsärskiltdirektivenI att gemensamanges
till rättshjälp,möjligheternafrånundantaskunnaskulleansökan even-

râdgivningsinstitutet.utökningmedkombinationtuellt i aven
dennakostnaderna föruppgickstatistikDomstolsverkets typEnligt

kronormiljoner29till knappt199394budgetåretunderärendenav
rättshjälpen.för den allmännakostnadernatotala% deeller 9 avca
kostnadernauppgickäktenskapsskillnadangåendeärendenövrigaFör

kostnaderna.totala% deeller 17miljoner56till drygt avca
särskildgälleransökanefteräktenskapsskillnadVid engemensam
timmarsknapptbiträdet.till Dennaersättning treför motsvarartaxa
betänke-mål medtimmar ifemoch knapptmåldirektdömdaarbete i

tid.
tillhandahållasbörblankett,lättlästochtydligMed avsomen

information,bättreDomstolsverket,framochtingsrätterna entas av
tillfällenpå tvåuppdelatrådgivning ev. samttimmarseller ett par

underhållsbidrag börberäkningvidmedverkanförsäkringskassans av
väsentligt. Iminskabehövsverkligenbiträdeshjälp vartmål därantalet

någon ellerendastmedtillräckligtfallflestai detorde detfall vara
biträdeshjälp.ytterligare timmarsnågra

tillmöjligheteninskränkainvändningardock flerafinns attDet mot
äkten-ansökermål därendast i derättshjälp gemensamtparterna om

skapsskillnad.
någotfinns inteDettekniskinvändningen ärDen art. somavena

rättshjälpsökerdemfrånmakarna görahindrar attatt en avupp om
medgermakenandraoch denskilsmässaansökaninoch omger

Kostnadenkostnader.står sinaochföljdmedyrkandet att egnaenvar
harmake intedeneftersomi dagbli högredåskulle änför somstaten
förkostnadenhalvabetalaskall åläggasfall intesådanairättshjälp att

börjanalltid klart iintedetVidare723. är1985NJArättshjälpen s.
ansökan.iresulteradet kommerärende att gemensamatt enettav

kunnainskränkning skullesådaninvändningenandra ärDen att en
fördel makarnaDettvister skapas. ärytterligaremedföra omenatt

under-vårdnad,haeftertillsammansansökanin sin enatsatt omger
i allmän-aspektersamhällsekonomiskatillmed hänsynhäll Såvälosv.
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het till rättshjälpskostnaderna det positivt antalet tvisterärsom om
hålls på låg nivå.en

lämpligareEn lösning därför rättshjälp skall kunnaär erhållasatt
endast ärendet komplicerat normalt.är Begränsningenän börom mer
gälla makarna ansöker äktenskapsskillnadoavsett gemensamtom om
eller någon dem in stämningsansökan med-om genastav ger en som

den andre maken. Detta skulle uttryckas så det skall finnasattges av
särskilda skäl för rättshjälp. I dessa fall kan det inte föreliggaanses
behov rättshjälp. Om förhållandena däremot sådana sakenär attav
inte kan lösas med mindre omfattande biträdesinsats vad iänen som
dag vid äktenskapsskillnad eftermotsvaras taxanav gemensam an-
sökan skall rättshjälp regel kunna beviljas. Taxan motsvararsom
ersättning för ungefär timmars arbete i direktdömda mål och femtre
timmar i mål med betänketid.

En ordning den beskrivna skulle bieffekt lösa ettsom nu som en
särskilt problem med dessa ärenden. Det gäller de särskilda bestäm-
melserna i 31 b § RhjL ersättningsskyldighet för den makeom som
inte har rättshjälp. Denna fråga behandlas i avsnitt 8.2.2.

5.5 Bodelning

Förslag: Rättshjälp vid bodelning skall endast beviljas vid-
klander bodelning.av

Bistånd till kostnader för bodelningsförrättare bör, för det fall-
sådant bistånd skall kunna erhållas, regleras i äktenskapsbalken.

De begränsade möjligheterna erhålla rättshjålp vid bodelning haratt
ofta kritiserats. Kritiken har framför allt riktats villkoren förmot att

erhålla rättshjälp för bekosta bodelningsförrättareatt vidatt en en
äktenskapsskillnad skulle alltför I direktiven ingastränga. görsvara
särskilda uttalanden möjligheten till rättshjälp vid bodel-som avser
ning.

I samband med Justitieutskottet behandlade regeringens förslagatt
anslag till rättshjälp för år 199495 bet. 199394:JuU 20om m.m.

behandlades två motioner angående rättshjälp vid bodelning. I båda
motionerna yrkades möjlighetergenerösare till rättshjälp i bodelnings-
ärenden. Utskottet avstyrkte motionerna med hänvisning till fråganatt

föremål för i Rättshjälpsutredningenöversyn uttalade: Ut-var samt
skottet, vill påtala den gällande regleringen rättshjälp vidattsom om
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förföremålfrågan blir övervägan-frånutgårbrister,harbodelning att
utredning.för dennainomden ramen

199394:230.rskr.hemställanutskottetsbiföllRiksdagen senare

Gällande rätt5.5. l

beviljas iRhjL intestycketförsta 7enligt 8 §fårrättshjälpAllmän p.
till boetsmed hänsynintedetbodelning,rörandeangelägenhet om

förhållandenpersonligasambornasellermakarnasochbeskaffenhet
rättshjälp.förskälsärskildafinns

äkten-såväl inomäktenskapsbalkenenligt ägaBodelning kan rum
Enligt lagendödsfall.äktenskapsskillnad ochvidskapet som

registreradegäller dettapartnerskap ävenregistrerat1994:1117 om
1987:232lagenenligtsambor kanmellanBodelningpartnerskap. om

upphör,samboförhâllandeskehem närsambors ett omgemensamma
avlidit. Det-sambornaellerdetbegär närsambornanågon avenav

homosexuella sambor även1987:813enligt lagengäller omsamma
föravsnitt användssamboförhâllande. I dettasådantupplösningvid av

ochregistreradeocksåmakarnauttrycket när partnerskullenkelhetens
sambor avses.

skiftasskallhur boetkan kommainte överenstvå makarOm om
bodelningsförrättare.makens begäranenderapådomstol utsekan en

nödvän-blirdetegendomentvängsskiftabefogenhetharDenne att om
makarna.klandrasbodelning kangenomfördsålundadigt. En av

förersättningocharvodeskäligttillharBodelningsförrättaren rätt
någonOmbetalningen.förMakarnakostnader.sina gemensamtsvarar

bodelnings-förkostnadernabetalasrättshjälpbeviljatsmakarnaav
inte harmaken rätts-den andramedel. Omallmännaförrättaren av

hälftenförbetalningsskyldigprincipiblir han statenhjälp gentemot av
kostnaderna.

kostnaderna förbetalarRhjLstycket 7andraEnligt 9 § staten enp.
verkställaförordnatsdenne hari de fallendast attbodelningsförrättare

eller mellanäktenskapsskillnadanledningimakarmellanbodelning av
Rättshjälpavlidit.sambondenanledning änsambor att eneannanav

Bestämmelsenäktenskapet.underbodelningföralltså intebeviljas
bodelning.klanderi målbeviljasrättshjälphindrar inte att avom

klanderbodelningsärendeniförordnasendastBiträde får avsersom
RhjL.stycket20 § andra

beviljamöjligtprincipdet itillkomsträttshjälpslagens attVid var
förut-enligt de allmännabodelningärendenirättshjälpallmän om

enlighetrestriktiv ihela tidendockPraxisi lagen.sättningarna var
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med uttalanden i förarbetena prop. 1972:4 337. Enligt dessa tordes.
idet allmänhet inte föreligga något behov särskild biträdeshjälp vidav

bodelning.
Ersättning till särskild skiftesman förordnats verkställaattsom

bodelning efter äktenskapsskillnad eller boskillnad ingick ursprung-
ligen inte i förmånerna i rättshjälpslagen. Sådana kostnader fick par-

själva för rättshjälp beviljats.även Genom lag-terna svara om en
ändring år 1976 infördes regel rättshjälpen skulle omfattaatten om

kostnader för sådan skiftesmanäven den rättssökande beviljatsom
allmän rättshjälp i bodelningsärendet. Samtidigt infördes bestäm-en
melse innebar den make inte hade rättshjälp skulle betalaattsom som
hälften kostnader för skiftesmannen.statensav

Makars möjlighet få biträde i bodelningsärenden begränsadesatt
vid tillfälle på så biträde endast skulle kunnasätt förordnasattsamma

det förelåg särskilda skäl med hänsyn till makarnas förhållandenom
och boets beskaffenhet.

År 1983 avskaffades möjligheten förordna biträde vid bodelningatt
förutom vid klander. Motiveringen de begränsade rättshjälps-attvar

utnyttjades effektivt rättshjälp avsåg kostnaden förmestresurserna om
skiftesman. Med hänsyn till tvister därigenom skullestörre kunnaatt
undvikas, uttalades dock rättshjälp beviljats i äktenskaps-att ettsom
skillnadsmål också i fortsättningen skulle vissa bodelnings-avse
åtgärder varit nödvändiga för överenskommelsen i äktenskaps-som
skillnadsmâlet.

År infördes1988 den nuvarande regleringen innebär rätts-attsom
hjälp endast får beviljas särskilda skäl kan föreligga medom anses
hänsyn till boets beskaffenhet och makarnas personliga förhållanden.
Vad gäller boets beskaffenhet skall i första hand boets behållning
beaktas.

Om behållningen efter skuldtäckning kan förräckaantas att- -
betala kostnaden för bodelningsförrättare får regel allmän rätts-som
hjälp inte beviljas. Rättshjälp får inte heller beviljas värdet lågtärom
eller negativt, så fallet på grund skuldtäckningär skall skeattom av
med belopp. I 198788:73 97s. uttalas skuldtäck-stora attprop. om
ning skall ske med belopp boet regel omfattandeärstora änsom mer
vanliga löntagares och det då inte finns skäl bevilja rättshjälp.att att

Vad gäller särskilda skäl med hänsyn till makarnas personliga
förhållanden uttalas följande i det betänkande låg till grund försom
lagförslaget SOU 1984:66 91 f.:s.

finnsDet dock situationer där det föreligger behov rättshjälpett av
det gäller bon enklare beskaffenhet.när En sådan situation är attav

den make sitter i boet medverka till bodelningenvägrar ochattsom
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samtidigttillhörighetersinainte kan fådärförmakenandreden ut
förkostnadernakan bäraeller boetsjälvmakenvarken ensom

bodelning.

beviljaskunnarättshjälp bör när rättensituation där ärEn annan
finns någrai övrigt intetvistig och dethyreslägenhettill ären

bodelningskostnaderna.täckandetilltillgångar i boet av
bodelningsförrättaren till ersätt-har rättviSom poängterat ovan

under-till dettaMed hänsynför sitt arbete.tillgångarboetsning av
oftauppgiftenligtbodelningsförrättarentilltänktelåter den att-- tordeuppdraget. Detinnan harmakarnaförskottbegära tarav

falli delförskott sättsockså förekommaemellertid att somuppen
Situationenskiftesman.sigskall åtanågonförvillkor attatt vara

fördeladeojämnttillgångar såboets ärexempelvis denkan attvara
medellös. Areller mindreskiftetpåkallarmake ärdenatt mersom

förskottkravrealiserasvåratillgångarna ärdessutom ettatt
förrättshjälpbehovfinns uppenbarafalli dessanaturligt. Aven av

stånd.tillskall kommafördelningatt en

överväganden5.5.2

möjligheternaavsnitti dettaredovisatsvad ärframgår attSom somav
debegränsade. En delmycketbodelningvidrättshjälp atterhålla anser

bodelningsför-förtill kostnadgäller biståndvadbegränsadealltförär
behovrättshjälp inte utgårframförtshar attDet trotsrättare. att av

kaninnebäraskulleföreligger, vilket partsådan hjälp att svagareen
däräktenskapfinnssin Dettillförhindrad rätt. t.ex.taatt varavara

ekono-tagits deför de lånstårbåda makarnavisserligen mensom
betänkandetmaken. Idenheltdisponerastillgångarnamiska enaav

förslag till1995:8 harbodelning SOUochPensionsrättigheter nya
Även dessaförts fram.vid bodelningpensionsrättigheterregler om

bodelningsförrättare.för behovetfå betydelseregler kan av
uppdragetbodelningsförrättarenaturligtvissigfall åtarmångaI en

rättssökandefall krävs deni andrabetalningmedoch avvaktar men
förskottHuruvidamöjlighet betala.harhan inteförskott attett som

troligt detberoende hurgrad ärtorde i höginte attkrävs eller avvara
detta destoosäkrarei boet. Ju är störretillgångarfinns någradet

i sistnämndasåledes deförskott. Detbegärafinns det äranledning att
kan dockrättshjälp. Detbehovskulle finnasdetfallen störst avsom

fördelas bästarättshjälpsresurserna sättifrågasättas statenomom
mycket osäkertbodelning där detekonomiskt till ärmedverkaskall en

troligt detOm detnågot dela.finns äröverhuvudtagetdet attattom
sigofta åtabodelningsförrättarenfördela tordefinns tillgångar att

förskott.begärauppdraget attutan
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Enligt direktiven skall utgångspunkten för de förslag läggssom
fram de skall leda till minskade kostnader för det allmänna.attvara
Om möjligheterna få bistånd vid bodelning utökas leder detatt natur-
ligtvis till ökade kostnader. Denna motsättning jag inte läggergör att
fram förslag skisserar alternativ för hur den svårlöstaett eget utan ett
frågan bodelningarna och rättshjälpen skulle kunna lösas.om

Kostnaden för reform beroende fallantalet där förmånenären av
kan utnyttjas, hur bidrag kan erhållas vilken avgiftstort samtsom som
skall inklusive återbetalningsskyldighet.eventuell Eftersomtas ut
rättshjälp enligt mitt förslag skall beviljas endast då behov biträdeav
finns avsnitt bör ekonomisk hjälpse 5.1 till bodelningsförrättare i

fall inte rättshjälpsform i stället reglerasvart utanenvara som en
särskild form bistånd. En modell till sådant bistånd kan följan-av vara
de.

Bistånd till kostnader för bodelningsförrättare där det finnsges
anledning den make söker bistånd inte skulle haatt anta att som
möjlighet komma till sin bodelningsförrättare för-rättatt utan att
ordnas och maken inte själv kan bekosta bodelning. Biståndeten
bör endast till äkta makar och registrerade Förpartner.ges sam-
boende det endast förvärvat bohag ochär gemensamt gemensamt
förvärvad bostad kan bli föremål för bodelning. Bodelningsom
mellan makar berör däremot komplicerade förhållandenmer som
giftorättsproblematiken särskild egendom, pensionsrättigheter

andelsberäkning och lottläggningetc., m.m.
Någon substans bör alltid finnas i boet för bistånd skall utgå,att

behållningenden totala kan negativ. böräven Det därförom vara
finnas regel innebörd särskilda skäl krävs för bistånd. Enatten av
sådan förutsättning bör dock inte tolkas lika densträngt som nu-
varande bestämmelsen kommit tillämpas.att

Biståndet bör inte obegränsat. Många gånger kan situatio-vara
inflammerad och makarnas inbördes stridigheter kan bidranen vara

till kostnaderna skjuter i höjden. Biståndet bör därför begränsasatt
till femhögst timmars förarbete bodelningsförrättaren ochatt avse
skall form garanti för den rättssökandes del kost-ses som en av av
naderna. innebärDet bodelningsförrättaren kan arbeta i tioatt ca
timmar enligt huvudregeln skall makarna betala hälften var.
Under denna tid bör bodelningsförrättaren, för det fall det saknas
tillgångar i boet, hinna slutföra ärendet. fall,I andra dvs. detom
finns tillgångar, bör bodelningsförrättaren kunna risken arbetata att
vidare. För arbete tio timmar bör regler gällautöver samma som
skulle ha gällt bistånd inte beviljats.om

Bodelningsförrättare erhåller, för de timmar omfattas bi-som av
ståndet, ersättning enligt regler rättshjälpsbiträde,ettsamma som
dvs. skälig ersättning, vanligtvis enligt timersättningsnormen se
kap. 12.
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hurbodelningshandlingenbör iBodelningsförrättaren ange
helafår, i de fallbetala ochskallrättssökandedenmycket som

beloppresteranderättssökande,deninte kankostnaden uttas av
från staten.

bestämmelsen i 17kan detutformning övervägassådanMed omen
försolidarisktäktenskapsbalkenstycket§ sistakap. 7 ansvarom

såändrasbodelningsförrättaren börtillförhållandeersättningen i att
för sin andel.endastvarje make svarar

kostnaderna, med dagenskanfem timmarbegränsningMed en
minus denärendetill 000 kruppgå 5högsttimersättning, percasom

den-avgift börbetala.skall Dennarättssökandedenavgift varasom
eko-de harEftersomkapitel 7.rättshjälp,vid ettsomsesomsamma
skallunderlag enligt mitt förslag000 kröverstiger 100nomiskt som

beviljaskälfinns knappastkr eller4 000avgift attbetala meren
Bistånd till bodel-000 kr.återstående 1för denbistånd summan

har ekono-beviljas denendastdärförskulleningsförrättare ettsom
kr.överstiger 100 000inteunderlagmiskt som

framförfalli dessa ärbistånd kantill övervägasAnledningen att
till sinkommabiståndet skall kunna rättbeviljasmakeallt denatt som

rimligtdärförDetinte disponerar.denne äregendombeträffande som
värde, hanvissttillskiftas egendommakefall denneför detatt, av

därigenomBiståndet kanhela kostnaden.får stå försjälveller hon ses
ersättning fördenne fårbodelningsförrättarentillgaranti attensom

sådana denskulleförhållandena i boetsitt arbete attäven varaom
värde.egendom någottillskiftasbistånd intebeviljatsmake avsom

sådana hanförhållandenmakens ärandre ärdendet fall attFör även
bistånd.beviljas Av-kunnaskall dennebiståndberättigad till även

föreliggerutgå dethuvudsakligen skallbistånd närdocksikten är att
makarnassnedfördelning mellannågon form resurser.av

makarna1982:2 föreslogsfrån år 1982 Ds JupromemoriaI atten
föllFörslagetbodelning.rättshjälpskostnaden vidåterbetalaskulle

för krångliga.âterbetalningsreglerna ansågspåframför alltdock att
alltför komplicerade.inte fåri reglernainstämmerJag att vara

rättssökande skalldenförendast finnasDärför bör det närgränsen
Eftersomprocentuell avgift.i stället förkostnadenbetala hela en

lämplig regel000 kr, kanbli högre 5kostnaden inte kan än varaen
han ellerkostnadentillbaka helaskall betalarättssökandeden omatt

med hänsynberäknade årsinkomstenMed underlag denekonomiskt avses
7.3.vidare avsnittförsörjningbörda. Seochförmögenhettilltagen
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egendom efter avdrag för skulder, uppgår tillhon tillskiftas som,
50 000 kr eller mer.

för reform skisserat slag svår beräkna.Kostnaden är attav nuen
till rättshjälp i bodelningsärendenmöjligheterna begränsades tillInnan

särskilda skäl uppgick antaletfall då det förelåg ärenden med rätts-
%.hjälp till 599 totalt 71 000 eller 5 Kostnaden för skiftes-3 caav

miljoner totalt 241 miljoner kr eller %.uppgick till 9,7 4man av ca
Övriga bodelningsärenden uppgick tillkostnader i sammanlagt 2,8

torde biträdeskostnader och utredningskostnader.miljoner kr och avse
från 1984:8. inhämtadesUppgifterna hämtade Ds Ju De 1980-82är

omräknade till 1984 års penningvärde.redovisadesmen
förhållande till kostnaderna, blirOm fördelningen, i densamma

uppgå till miljonertidigare kommer kostnaden knappt 13 322attsom
%. begränsning bidraget till timmarmilj. Med 5 skulle4 en avx

miljoner minus rättshjälpsavgiftenkostnaden uppgå till 15 kr antalca
%uppgår till 60 000 3 000, 3 000 000ärenden 5 5 15ca x x

miljoner. Avgiften i dessa ärenden skulle enligt de reglernanya upp-
kr eller i snitt drygt 000 kr varför kostnadentill 500 2 000 1ca -
miljoner. det fall bidraget skall återbetalaskan minskas med 3 Förca

fall någon behållning i boet blir kostnaden följaktligeni de det finns
dock det finns uppenbar risk antalet ärendenlägre. Jag att attenanser

Med viss återbetalning torde kostna-blir fler antagits.än ensom nu
reformen beräknas till miljoner. skallderna för kunna 10-20 Detca

dock dessa siffror grundas på olika uppskattningaråter poängteras att
såledesförhållandena och de inte några exakta beräk-utgörattav

reform genomförsningar. Om denna torde det nödvändigt medvara
relativt uppföljning resultatet för kunna kontrollera deattaven snar

faktiska kostnaderna.
redovisade innehållet såledesEn reform med skulle innebäranu en

inte oväsentlig kostnadsökning för bakgrund de be-Motstaten. av
direktiven innehåller jag inte förespråkasparingskrav kansom en

sådan lösning. Bestämmelserna måste dessutom mycket detalje-vara
rade för kostnaderna skall kunna hållas någorlunda under kontroll.att

har också svårt behovet skulle så detJag moti-att stortatt attse vara
sådan ökning utgifter, samtidigt möjligheternastatensverar en av som

till rättshjälp minskas på andra områden. riksdagensMot bakgrund av
tidigare redovisade uttalande har jag dock valt redogöra föratt en
möjlig lösning. lägger däremot inte fram något författningsförslag.Jag
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Rättshjälp vid klander bodelning5.5.3 av

dag medges rättshjälp med rättshjälpsbiträde i praktiken endast vidI
Bestämmelsen har i praxisklander bodelning. RH 1989:105av

så rättshjälp medges vid klandertolkats på de allmännasätt att om
förutsättningarna för rättshjälp uppfyllda, krav särskildaär utan
skäl jfr 198283:61, 198788:73 och SOU 1984:66.prop.prop.

mening finns inte anledning skärpa bestämmelsen.Enligt min Detatt
rättshjälpbör däremot klarare i angelägenhet rörande bodel-göras att

beviljasning skall kunna vid klander bodelning. Det dåendast ärav
tillräckligt de allmänna förutsättningarna för rättshjälp uppfylldaäratt

på särskilda skäl inte nödvändigt. det här sammanhangetoch krav Iär
särskilt beaktas den allmänna regeln det skallbör dock attom vara

rimligt bidrar till kostnaderna se avsnitt 5.3.att staten

Näringsidkare5.6

Rättshjälp skall inte kunna beviljas näringsidkareFörslag: en-
i samband med näringsverksamheten.angelägenhet harsom

5.6.1 Gällande rätt

Enligt 8 § första RhjL får beviljasstycket 3 allmän rättshjälp intep.
den eller har näringsidkarevarit i angelägenhet harärsom som upp-
kommit i dennes näringsverksamhet, inte finns skäl fördet rätts-om
hjälp med hänsyn till verksamhetens begränsade omfattning,ochart
näringsidkarens ekonomiska förhållandenoch personliga och omstän-
digheterna i övrigt.

för näringsidkare erhållaMöjligheterna rättshjälp vid rätts-att var
hjälpslagens tillkomst mildrades något lag-strängare men genom en
ändring âr 1980.

Genom ändringen krav särskilda skäl bort rättshjälpochtogs ett
kan beviljas det föreligger skäl för rättshjälp med hänsynnumera om
till de omständigheterna.angivna Syftet åstadkommaattovan var en
liberalisering möjligheterna för näringsidkare få rättshjälp.attav
Avsikten näringsidkare kan jämställas medär attnumera en som en
löntagare i vanliga inkomstlägen skall kunna erhålla rättshjälp.

Med näringsidkare den yrkesmässigt driver verksamhetavses som
ekonomisk har i rättshjälpslagen vid-Termen mycketnatur.av en
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verksamhetennågra kravställs inteinnebörd. Detsträckt attt.ex.
gått medeller den skall haarbetstidendelnågon vissskall attuppta av

bolagsform detdrivs inäringsverksamheten avgöran-ärde fallvinst. I
i ochhaft väsentligt intresseeller harharrättssökandedende om

verksamheten.inflytande över
angelägenheten hatillämplig skallskall blibestämmelsenFör att

angelägenheter enbartinnebärverksamheten. Detuppkommit i att som
omfattasförhållanden intepersonliganäringsidkarensrör rent av

anledningfordran iexempel kanbegränsningen. Som nämnas att av
haskulder regelbolagsborgensåtagande föraktieägares ansessom

bestämmelsen inteharnäringsverksamheten. Däremotuppkommit i
bakom-fall frågan i denrättshjälp i debeviljaförhinderutgjort att

näringsidkare ellervariträttssökande hardenvarittvistenliggande om
RÅ 1986 ref. 114.inte

eller intebevilja rättshjälpskäl ärdet finnsPrövningen attomav
huvud-rättssökandesdenverksamhetenberoende utgördelvis av om
principrättshjälp iså fallet harinte. Ominkomstkälla eller ärsakliga

förmögenhetsförhållandenochinkomstnäringsidkarensbeviljats om
näringsverk-de fallinkomstlägen. Ivanligailöntagaresmotsvarar en

huvud-den sökandesdetbedrivs vid sidan utgörsamheten somom
socialarestriktiv. Devarit mycketpraxisinkomstkälla harsakliga

rättssökandefall denalltför i deregelskälen har ansetts svagasom
1986försörjning NJAför sinverksamhetenberoendeinte är s.av
upphörtverksamheten hari de fallbedömningenvidAvgörande221.

verksamhetenomfattningenhandi förstasöksdå rättshjälp samtär av
förhållanden.ekonomiskarättssökandesden

överväganden5.6.2

skyldighetRättshjälpsmyndigheten harDomstolar och rapporteraatt
näringsidkare irättshjälp beviljasDomstolsverkettill när ange-enen

det ringa antalMed hänsyn tillnäringsverksamheten.rörandelägenhet
rapportskyl-det uppenbartDomstolsverket får in är attrapporter som

möjligt erhållainte varitdärförharfungerar. Detdigheten inte att
beviljas i dessarättshjälphur oftastatistiktillförlitlignågon över

angelägenheter.sådanaförkostnadernahögaärenden eller hur är
förkostnadersignäringsidkare försäkrakanregelSom moten

näringsverksamhetenanledningmeduppkommakantvister avsom
finns iföretagsförsäkringarföretagsförsäkring. Des.k. somgenom en

försäkringarolikaflertaldvs.paketförsäkringar,oftadag ettär
brand,försäkringsigbl.a.kaningår i paketet. Det röra vattenmotom
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och inbrott avbrotts- och ansvarsförsäkring. vissaI fall ingårsamt en
rättsskyddsförsäkring i sådana paket medan den i andra fall kan teck-

tillval. Några säkra uppgifter hur många företag harnas som som
sådan försäkring finns inte. Enligt uppgift från försäkringsbolagen har
mindre hälften de företag innehar kombineradän företags-av som en
försäkring s.k. KOFF rättsskyddsförsäkring.även Ser påen man
samtliga företagsförsäkringshavare dvs. de inte tecknaräven som-
kombinerad företagsföräkring så har uppskattningsvis %15ca av-
dessa rättsskyddsförsäkring. Enligt min mening bör det, även om
täckningsgraden intei dag speciellt hög, kunna krävasär enav
näringsidkare han tecknar försäkring innefattar rättsskydd.att en som

Kostnaderna för i angelägenhet uppkommit ien process en som en
näringsverksamhet bör bäras verksamheten. Om bidrar tillstatenav
kostnaderna för vissa näringsidkare medan dessa kostnader belastar
verksamheten för andra, antingen direkt eller i form försäkrings-av en
premie, ifrågasättaskan det inte konkurrensen mellan närings-om
idkarna påverkas felaktigt Stöd till näringsverksamhet börsätt.ett
enligt min mening inte utgå i form rättshjälp. näringsidkareEn harav
dessutom ofta möjlighet få biträde och råd sina bransch-att genom
organisationer dyl. Rättshjälp bör därför inte kunna beviljaso. en
näringsidkare i angelägenhet uppstått i eller i samband meden som
näringsverksamheten. Detsamma bör gälla f.d. näringsidkareäven om
angelägenheten har samband med den tidigare näringsverksamheten.

Jag vill framhålla det hinder rättshjälp gäller i s.k.att mot som
småmâl redan i dag innebär rättshjälp inte beviljas näringsidkareatt en
i tvister belopp till halvt basbelopp.rör ettsom upp

5.7 Personkretsen

Förslag: Endast fysiska skall kunna beviljas rätts-personer-
hjälp. Beviljad rättshjälp skall dock i vissa fall kunna övergå till
dödsbo.

5.7.1 Gällande rätt

Enligt gällande kan allmän rättshjälp beviljasrätt fysisk ellerperson
dödsbo. I förarbetena till rättshjälpslagen 1972:4prop. betonades
särskilt rättshjälpens karaktär social lagstiftning. Utgångspunktenav

rättshjälp i första hand skall skydd vid oförutsedda händelserattvar ge
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berör den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Somsom
följd härav kan juridiska förutom dödsbon inte bevil-en personer - -

jas rättshjälp.

överväganden5 .7.2

I direktiven betonas kraven på ökad effektivitet och kostnadsbe-
sparingar. Vidare rättshjälpens skall koncentreras tillattanges resurser
de områden där de behövs bäst. Rättshjälp bör därför inte heller i
fortsättningen beviljas juridiska personer.

Det har många gånger tidigare påpekats starka sociala skäl talaratt
för dödsbo skall kunna beviljas rättshjälp. Som exempelatt harett
anförts dödsbo kan ha behov föra målsägandetalan föratt ett attav
utfående begravningskostnader i mål mord eller vållandeav m.m. om
till död. Mot bakgrund den skyldighet åliggerannans av som numera
åklagaren biträda mâlsäganden den utbredda förekomstenatt samt av
försäkringar kan dessa skäl knappast lika starka i dag. Det skallvara
också påpekas talan förlust underhåll förs den underhålls-att om av av
berättigade och inte dödsboet. Jag inte de sociala skälenattav anser

så möjligheten erhållaväger rättshjälp bör finnas kvar förtungt att att
dödsbon.

I fall bör dock, framför allt praktiska skäl, dödsbo kunnaett ettav
erhålla rättshjälp. Om beviljats rättshjälp innan han avliditen person
bör rättshjälpen kunna övergå till dödsboet det framstår rim-om som
ligt bidrar till kostnaderna med hänsyn till angelägenhetensatt staten

dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållandenart, samt
omständigheterna i övrigt. Till de omständigheter bör beaktas hörsom

tvisten står sitt avgörande. Om dödsboet elleratt nära dödsbodelägarna
svårighet kan bära de kostnader kan förväntas uppkommautan som

skall rättshjälpen inte kunna övergå till dödsboet.
Vid övergång rättshjälpen skall rättshjälpsavgiften den-en av vara

den tidigare fastställts för den avlidne.samma som som

5.7.3 Grupptalan

Grupptalanutredningen JU 1991:04 överlämnade i januari 1995 ett
betänkande med förslag införande regler för grupptalan vidom av
domstol Grupprättegång SOU 1994:151. betänkandetI delas grupp-
talan i två olika former; offentlig grupptalan och privat grupptalanupp
del B 25 ff.. Offentlig grupptalan förs eller kom-statens. av av en
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idelasgrupptalanPrivatförföreträdare upp orga-gruppen.sommun
nämnda fallet före-förstdetgrupptalan. Ienskildochnisationstalan

företräderenskildmedanorganisationträds personenengruppen av
nämnda fallet.det sistigruppen

redovisats,de skälrättshjälp, enligttillMed hänsyn att nysssom
in-på ochoch skall byggafysiskatillendast ensvarspersonerges

aktuelltendast blirättshjälpkansaken prövasoch behov atttresse av
betänkan-föreslår i sittGrupptalanutredningengrupptalan.enskildvid

påfall och pekari dessautvidgasbörrättshjälptillmöjlighetende att
ff..ff. 477ochdel 383gälla Bbörreglersärskildavilka s.som

dock inte.förslag lämnaskonkretNågot
lättillämpatenhetligt ochviktenbetonattidigarehar ettJag av

grupptalangälla vidmåste överens-särskilda reglerDesystem. som
Omrättshjälpslagen.systematiken iföreslagnamed denintestämmer

med undantagbestämmelsermåstegrupptalanvidskallrättshjälp ges
beräkningrättshjälp,erhållamöjlighetenvadbl.a.utformas attavser

ochmedpartsför biträde,kostnadbegränsningrättshjälpsavgift, avav
rättshjälpskost-ersättning förochkostnadsansvar motpartsmotparts

få,sådant för demedlagenrimligt belastadet intenader. Jag attanser
gäller.grupptalanspeciella fall som

rättshjälpslagentillförarbetenadet ipåpekasvidarekanDet att
iskall kunnaregel interättshjälp tas93l972:4 att somangess.

jämförtekonomiska värdenobetydligatvisteranspråk för avsersom
föreslåsavseendeti detändringNågontvisten.förmed kostnaderna

for-andraGrupptalanutredningen berör ävenbetänkande.i dettainte
ochrättsskyddbl.a.grupptalan,enskildstöd videkonomisktmer av

möjlighetff.. En ärdel 393fonder B attupprättadesärskilt annans.
Ekonomisktgrupptalan.enskildvidbiståndstatligtsärskiltinföra ett

förfaran-bestämmelservilkaberoendegrupptalanbistånd vid är omav
enligtFrågan kräverslutligen bestäms.kostnadsansvarochde som

ske ikanlämpligenövervägandenytterligaremeningmin sam-som
Ekonomisktbehandlas.förslagGrupptalanutredningensmedband att

regleras imening inteminenligtsåledesgrupptalan börvidbistånd
rättshjälpslagen.
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5.8 Angelägenheter skall ellerprövassom

på behandlas riketsättannat utom

Förslag: Bestämmelserna rättshjälp till brottsoffer iom ange--
lägenhet skall behandlas flyttasutomlands till lagensom om
mâlsägandebiträde.

Gällande5.8.1 rätt

Allmän rättshjälp fär inte beviljas i angelägenhet skall prövassom
eller på behandlas riket. Rättshjälp får dock beviljassätt utomannat

rättssökande bosatt här, saken gäller brott honomär ett motom en om
eller henne brott enligt 6 kap. brottsbalken eller detmotsvararsom om
finns försärskilda skäl rättshjälp.

rättshjälp i vissa fallRegeln kan beviljas brottsofferatt oavsettom
särskilda föreliggerskäl eller inte infördes år 1994 seom prop.

199394:26.
Avgörande för angelägenhet skall eller behand-prövasvar en anses

las tyngdpunkten ligger.ärendet Om den rättsliga angelägen-är var av
heten skall behandlas riket får inte den omständigheten vissautom att
åtgärder skall vidtas här i landet medföra ansökan rättshjälpatt om
delvis bifalls.

Endast bosatta ide Sverige kan beviljas rättshjälp iärsom ange-
lägenheter skall behandlas utomlands. Var rättssökande skallsom en

bosatt med ledning bestämmelserna i folkbokförings-avgörsanses av
lagen.

Bedömningen särskilda skäl föreligger har varit mycketav om
restriktiv. tillfällen då särskilda skälDe har föreligga haransetts
främst familjerättsliga angelägenheter där fråga varitrört att taom
tillvara barns intressen eller fall där starka humanitära skäl talat för ett
beviljande.

Klagomål till Europarådets kommission för de mänskliga rättig-
heterna angelägenhet behandlas riket.är Besvärsnämn-utomen som
den respektive Rättshjälpsnämnden har hittills inte det före-ansett att
legat isärskilda skäl något sådant ärende. såväl EuroparådetI som

finnsEG-domstolen bestämmelser rättshjälp i angelägenheterom som
skall behandlas där.

Det finns inte några generella regler i rättshjälpslagen angående
vilka förmåner utgå ikan ärende skall handläggasett utom-som som
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kande enda förmånerframgår4021972:4lands. Av att soms.prop.
Särskildautomprocessuell utredning.biträde ochfrågaikomma är

i fall den rättssökande§ RhjL deenligt 9 b ärgäller dockregler ett
brottsoffer.

skall behand-angelägenhetförförordnasalltsåBiträde kan somen
frånskall driva ärendetbiträdetHuvudregelnutomlands. ärlas att

utomlandsbiträdetförekommaintefår normaltSverige. Det att reser
platsombud anlitas.fårställetförhandlingar. Iiför delta ettatt

överväganden5.8.2

fallvarit vanliga. I deinteslaget har rätts-det härAngelägenheter av
vårdnad barn. Dessasig vanligendetmedgeshjälp rör ange-omom

Rättshjälps-Enligtmycket dyrbara.sigofta visatharlägenheter vara
på ersättningskravenochbedömadet svårtmyndigheten är prutaatt

helhet.kraven i sin Där-godtasi realitetenombud ochutländskafrån
han varitnedersättningskravrättshjälpsbiträdets sättaskan omemot

platsombud.sitt valförsumlig i av
in-rättshjälpsavgift bör medföraprocentuell attFörslaget enom

angelägenheteri sådanakostnaderhålla ävenökar atttresset nereav
kostnadenföreslåsavsnitt 5.2.2utomlands. Iskall handläggas attsom
ersättninginklusive100 000 kruppgå till högstskall kunnaför biträde

min meningdet enligtbegränsningsådanplatsombud. Med ärtill en
rättshjälp skallförskäl finns kvarsärskildapåtillräckligt kravet attatt

tillbegränsning möjligheternaytterligareNågonbeviljas.kunna av
därförföreslåsutomlandsskall handläggasärendenrättshjälp i som

inte.
be-sökts ochtill i dag endasthar frambrottsofferRättshjälp till

minhjälp hör enligtsådanBestämmelsernafall.i fåtalviljats ett om
målsägandebiträde ii lagen änhemmasystematiskt bättremening om

dit.förasföreslår. bör därförjag De överrättshjälpslagden somnya
inte.föreslåsändring i sakNågon
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5.9 Upphörande rättshjälpav

Förslag: Beviljad rättshjälp skall upphöra om-
den rättssökande inte betalar rättshjälpsavgift på föreskrivet

sätt
den rättssökande lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte

skulle ha beviljats riktig uppgift lämnatsom
den rättssökande uppsåtligen eller oaktsamhet lämnatav grov

oriktig uppgift varit ägnad leda till för låg rättshjälps-attsom
avgift

de ekonomiska förutsättningarna ändras i sådan mån denatt
rättssökande inte längre berättigad till rättshjälpär
om rättshjälpsbiträde entledigas rättshjälps-ett utan att nytt
biträde förordnas

det inte finnslängre rimlig anledning bidrar tillatt statenom
kostnaderna

Om rättshjälpen upphör någon de angivnaav ovan grun--
derna skall den haft rättshjälp själv betala kostnaderna försom
rättshjälpen i omfattningden det skäligt.är

Rättshjälp skall, det inte oskäligt, upphöraär rätts-om om-
hjälp beviljats det föreligger sk. pilotfall. kost-Detrots att ett
nader överstiger rättshjälpsavgiften skall i sådant fallsom

påstanna staten.

Rättshjälp skall upphöra ersättningen till biträdet uppnåttnär-
100 000 kr.

Bestämmelserna upphörande allmän rättshjälp finns i 34 §om av
RhjL. innebärDe i korthet beviljad rättshjälp skall upphöra denatt om
rättssökande inte betalar rättshjälpsavgift, han lämnat oriktigaom
uppgifter, hans ekonomiska förhållanden förändrats, han inteom om
längre har befogat intresse få sin behandladsak eller detattav om
visar sig pilotfalls-regeln i 8 första§ stycket 8 RhjL skallatt p.
tillämpas. Innebörden rättshjälpen upphör dels inteäratt att statenav
längre står för därefter uppkommande kostnader dels den haratt som
haft rättshjälp själv kan få betala hela eller del tidigare uppkom-en av

kostnader. Beslut upphörande gäller omedelbart kap.17 14 §na om
och 30 kap. 12 § RB NJA 1980 786.samt s.

De nuvarande bestämmelserna enligt min mening funktionellaär
och väl med de syften liggerstämmer bakom bestämmel-överens som
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lämnamissbrukaträttshjälp. Den attsystemet genomsomomserna
medankostnaden,stå för helaalltidsåuppgifter börfelaktiga gott som

be-mindresigtid visarefterförden vara enenprocess somensom
återbetalningsskyl-frånbefriasutsträckning kanifogad störreprocess

återbetal-börändrasförhållandenekonomiskadendighet. För vars
förhållandenagradtill vilkenförhållandeiningsskyldigheten avgöras

förbättras.
tvåtillkommerupphörandeförgrundernatidigarede nya.Utöver

biträdet intetillersättningenskall5.2avsnittsetidigareSom angetts
biträdetuppnåtts skalldennaNär gräns000 kr.100överstigakunna

Rättshjälpsmyndighetenrespektivedomstolentilldettaanmäla som
rättshjälpenbeslutasamtidigtochersättningen attfastställaskallsedan

medpartföråterbetalningsskyldighetEventuell motpart,skall upphöra.
övrigtisakensamband medfastställs irättssökande attvårdslösoch

mindremedutgåoch skallnedersättningenfall sättsdetavslutas. För
denenligträttshjälpEftersombestå.rättshjälpenskall000 kr100än
ochjuridiskt biträdebehöverrättssökandedenskalllagen omgesnya

dess-rättshjälpenskallbiträdejuridisktstöd tillekonomisktinnebär
entledigas rätts-rättshjälpsbiträde nyttutan attupphöra ettutom om

förordnas.hjälpsbiträde
rättshjälpensbeslutmeddelasRhjLstycketsjätte§Enligt 34 om

behandlasangelägenhetenrättsligadendomstolupphörande omav
Be-fattar beslut.Rättshjälpsmyndighetenfall detdär. I är somannat

49 §enligtbesvärprövningsamband medimeddelasocksåfårslut av
RhjL.

bestämmelsernaemellertidsammanhangi detta är attviktigasteDet
rättshjälpbiträdeåliggabörDettillämpas.verkligen ettupphörandeom

fattakanmyndigheterdomstolar ochregler. Dedessaiakttaga somatt
ofñcialpröv-skyldiga göradessutomupphörande attärbeslut enom

oberoendefråganalltsåskall prövasanledningfinnsOm detning. av
befogenhetRhjLb §enligt 49Domstolsverket attVidare haryrkande.

Även Justitiekanslern JKupphörande.rättshjälpensbeslutpåkalla om
beviljatstill denharDäremotbefogenhet. motpartendennahar som

beslut.sådantpåkallamöjligheträttshjälp inte ettatt
underlättingsrättsdomare att takritiseratnyligenJK har somen

Fallet2024-94-21.1995-01-09, Dnrbeslutfrågasådaniställning en
äktenskaps-målirättshjälpbeviljatskvinna ettrörde omsomen

bodel-vidkvinnantill tingsrättenanmälde attmåletskillnad. I mannen
be-längrehon intevärdesådantegendomtillskiftats attning varav

frågantillaldrig ställningdockTingsrättenrättshjälp.tillrättigad tog
uttalar JK:beslutetupphöra. Iskullerättshjälpenom
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medvetenJag hanteringen rättshjälpsfrågorär i dom-attom av
stolarna många gånger kan framstå betungande, kanske iblandsom
mindre viktig. För den enskilde domaren det inte frågaär attom
på sedvanligt döma tvist mellan två i ställetsätt parter utan atten
på bestämma frågai förmåner och avgiftervägnar förstatens om
den enskilde. Hanteringen rättshjälpsfrågorna kan i del fallav en

ocksåsäkert medföra avgörandet själva saken i målet för-att av
uppfattasdröjs, vilket kan besvärande i det många gångersom

pressade arbetsläge råder vid domstolarna.som
Med hänsyn till det sagda det enligt min mening angelägetärnu

understryka domstolarna har viktig uppgift fylla påatt att atten
rättshjälpsområdet. korrekt hanteringEn rättshjälpsfrågorna ärav

betydelse, inte bara för ochstor parterna staten utan ytterstav
också för allmänhetens förtroende för den verksamhet bedrivssom
vid domstolarna. ankommerDet på domstolarna detatt ta ansvar

följer med uppgiften och det finns därmed i princip inte någotsom
rättshjälpsfrågor lägre prioritet till förmån för andrautrymme att ge

viktiga arbetsuppgifter vid domstolen.

Jag instämmer i det betydelse rättshjälpsfrågornaäratt stor attav
handläggs pâ korrekt fårNär domstolen kännedomsätt. för-ett om
hållanden kan medföra rättshjälpen kan komma upphöraatt attsom
måste detta utredas Jag medveten det kan föreligganärmare. är attom
komplikationer särskilt vad gäller prövningen upphörande enligtav
den 28 § 6 RhjL förutsättningarna framgång,för dvs. vidnya p. av en
rimlighetsprövning jfr NJA 1982 175 I och II. kan efterDets. en
prövning uppstå jäv vid fortsattaden handläggningen. Detta får dock
lösas målet därefter handläggs andra ledamöter.attgenom av
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6 Förmåner

Förslag: Den förordnas till rättshjälpsbiträde skallsom vara-
advokat och biträdande jurist på advokatbyrå. Endast då det
finns särskilda skäl skall någon kunna förordnas.annan

Byte biträde skall kräva särskilda skäl. Om byte skettav en-
gång skall det krävas synnerliga skäl för ytterligare byte.

Kostnader för utredning skall med högst 10 000ersättas kr.-
Beslut utredning skall alltid fattas biträdet. Sammaom av
regler skall gälla angelägenhet handläggs i dom-oavsett om en
stol eller inte.

Kostnaderna för blodundersökning vid utredning fader-om-
skap skall alltid betalas och på eller kommunenstanna statenav
i de fall domstol respektive socialnämnd beslutat sådanom
undersökning.

Kostnad för inställelse vid förhandling skall inte ersättas som-
rättshjälpskostnad. Ersättning för sådana kostnader skall ien

stället utgå allmänna medel särskild form bistånd.av som en av
Biståndet skall det skäligt med hänsynär till den rätts-ges om
sökandes ekonomiska situation och de kostnader kansom upp-
stå.

Även rättshjälp inte beviljas skall ersättning för kostnaderom-
för bevisning kunna utgå allmänna medel. Sådant biståndav
skall det skäligt med hänsyn tillär ekonomiskapartensges om
situation och de kostnader kan uppstå.som

Reglerna för för skada tillfogasstatens ansvar motpartsom-
kvarstad eller liknande åtgärd utformasgenom annan som en

skyldighet för för skadan i de fall denstaten att svara som
beviljats rättshjälp inte har möjlighet själv stå för dennaatt
kostnad. Om sådan skada skallersätter hela beloppetstaten en
återkrävas den rättssökande det inte oskäligt.ärav om
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finns angivna i 9 ochrättshjälpmed allmänföljerförmånerDe som
beviljatsRhjL deni 9 § rätts-RhjL. Dessutom10 §§ sägs att soma

avgifter. dessabetala vissa Hurfrån skyldighetbefriadhjälp attär
RhjL.i 22-26 §reglerasskallförmåner ersättas

uteslutande kostnaderför rättshjälpenKostnaderna utgörs nästan av
för rättshjälptotala kostnadenden utgöroch försvarare. Avbiträdeför

m.fl.för biträde% kostnad98sålunda över
direktivenföreslå skall enligtskallutredningenåtgärderDe som

tillMed hänsynkostnadsbesparingar.ocheffektivitetökadleda till
handi förstamåste åtgärdernafördelningrättshjälpskostnadernas

biträde.kostnaderna förpåinriktas
Övriga för mindresåledesbiträde, änförutomförmåner, svarar

uteblivnarättshjälp. Till detta kommerförkostnader%2 statensav
behöverrättshjälp intehardenavgifterfrån sådanaintäkter somsom

uppgifterexaktafinns inte någraansökningsavgift. Detbetala, t.ex.
ansöknings-med tanke påuppgå tillskulleintäkterdessavad menom

stämningsansökanförnivå 350 krrelativt blygsammaavgifternas en
finnsbetydande belopp. Detnågrasigintetorde det röra merom

övriga för-någon debortanledningnågondärför knappast taatt av
anledningdet finnaskanDäremotsyftei attmånerna att pengar.spara

därmedöverskådligt ochförreglerna görajustera systemetatt mer
tid ochkanindirektvilkethanteringen,förenkla pengar.sparamer

förenklingar inteså eventuellaavvägningmåsteSamtidigt göras atten
förmåner.för dessakostnadertill ökadeledariskerar att

Biträde6.1

skallrättshjälpsbiträdeförordnas tillDenFörslag: varasom-
dåadvokatbyrå. detEndastjuristbiträdandeochadvokat

kunna förordnas.någonskallsärskilda skälfinns annan

skettskäl. Om bytesärskildaskall krävabiträdeByte enav-
för ytterligare byte.synnerliga skälskall det krävasgång

Gällande6. 1.1 rätt

och§ andra stycket 1biträde finns i 9förordnandeförReglerna p.av
följande.i huvudsakinnebärRhjL.20-23 §§ De
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Vid allmän rättshjälp betalar kostnaden för biträde varitstaten som
behövligt för tillvaratagande den rättssökandes Behovspröv-rätt.av
ningen enligt 6 RhjL§ gäller i de flesta fall frågan det föreliggerom
behov biträde. Om rättshjälp beviljats advokat eller biträdandeav av
jurist pâ advokatbyrå blir denne enligt 20 RhjL§ biträde. I fallannat
får biträde förordnas endast den rättssökande inte själv ellerom ge-

någon kan till sina intressen. Detta innebärta attnom annan vara en
prövning skall i varje enskilt fall.göras

När det gäller frågan den rättssökande själv har förmåga attom
föra sin talan får ärendets svårighetsgrad ställas hans personligamot
kvalifikationer. betydelseAv blir då bl.a. den rättssökandes fysiska
och psykiska tillstånd. förarbetenaI till bestämmelserna offentligtom
biträde framhålls också spräksvârigheter omständighetäratt en som
särskilt skall beaktas prop. 1972:132 187.s.

Biträde skall inte förordnasheller den rättsökande kan till-taom
sin på vilket innebär tillrätt biträde enligtsätt, rättenannat attvara

rättshjälpslagen subsidiär i förhållande till den hjälpär den rätts-som
sökande kan få på Om hans behov kan tillgodosessätt.annat t.ex.
inom för rådgivning skall han i första hand utnyttja den möjlig-ramen
heten.

Behovet biträde i hög grad beroende vilken domstolär ellerav av
myndighet skall handlägga ärendet. Något förenklat kan sägas attsom
det regel det finns behov biträde i tvistemål vidattsom anses av
allmän domstol inte i domstolsärenden eller i de flesta typermen av
mål och ärenden förvaltningsdomstolarvid och förvaltningsmyndig-
heter. Mål verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken FB ärom
dock undantag från denna regel och behov biträdeett av anses som
regel föreligga i sådana fall.

sådanaI mål handläggs enligt reglerna tvistemål mindresom om av
fårvärden biträde förordnas endast särskilda skäl föreligger medom

hänsyn till den sökandes personliga förhållanden eller sakens be-
skaffenhet 20 § andra stycket RhjL. Vidare får enligt 20 § tredje
stycket RhjL biträde inte förordnas i ärenden förordnandeom av
förvaltare biträde kan förordnas enligt 20 kap. 20 § FB.m.m. om a

hellerInte får biträde förordnas i ärende bodelning, inteom som avser
klander 20 § andra stycket RhjL.

Som regel också det saknas behov biträde i ärendenattanses av
handläggs vid Allmänna reklamationsnämnden och ärenden vidsom

patient- och läkemedelsförsäkringarna i de fall ärendet inte hänskjutits
till skiljemän för avgörande.

Till biträde kan enligt 21§ RhjL förordnas advokat, biträdande
jurist eller lämplig för uppdraget. denär Har rättssökandeannan som
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förordnas, intelämplig, skall denneföreslagit någonsjälv är omsom
eller detökade kostnadermedföraskulledetta avsevärt annarsom

skäl det.finns särskilda mot
uppståttdjupgående motsättningarskebiträde fårByte omav

det finnsrättssökande ellerden sär-biträdet ochmellan om annars
i sitt ställe det intevidarebiträde kanskäl.skilda Ett sätta annan om

ökning kostnaderna.beaktansvärdmedför aven

överväganden6.1.2

Åtgärder på bi-helt inriktastidigaremåsteför angettsatt somspara
möj-minskaåtgärder kan antingenSådanaträdeskostnaderna. attvara

generelltärenden ellerkategorierbiträde i vissafåligheterna att av
behovden enskildesvid prövningenkravställa högreatt avavgenom
rättshjälpbeviljai Norgeocksåvariant kanbiträde. En attvara som

leda tillåtgärder tordeAndraantal timmar.för visstendast ett som
bi-kostnadskontrollsyftar till bättreåtgärderbesparingar är avsom

rättssökande.kostnadsmedvetande hos denochträdesersättning större
åt-biträdeskostnaderleda till lägrekan äråtgärderYtterligare som

rådgivningsinstitutet.förbättragärder för att
rättssökandes behovdenbestämmelsernameningEnligt min är om

den praxisväl avvägda ochdärmed rättshjälpochbiträde somav
fortsättningen.vägledande iområdet börutvecklats på ävenvara

kostnadsmedvetandekostnadskontroll, ökatErsättning till biträden,
platser ipå andrarådgivningsinstitutetoch förbättringar tas uppav

9 och 12 kap..betänkandet 7,
Rättshjälpsmyn-domstolar ellerförordnasEftersom biträden avav

viss månmedel kan iallmänna sägasdigheten och ersätts staten geav
därför ställas höga kravmåsteform legitimitet. Detbiträdet aven

den förord-naturligtvis väsentligtförordnas. Detdem är att somsom
nödvändiga juridiskaangelägenhet harrättsligbiträde i ennas som

kommermindre fullgott arbeteutförbiträdekunskaper. Om ettett
gånger tordeersättning. Mångadennessjälvfallet påverkadetta att

förloraträttssökande kanskeförklendetta dock tröst somenvara en
påstora en process.summor

advo-rättshjälpsbiträdenvissaform kontroll utövasEn över avav
advokatsamfundi Sverigesmedlem ärkatsamfundet. Den ärsom

Samfundetför advokater.regler gällerfölja de etiskaskyldig att som
disci-detta avseendeden brister imöjlighet åläggahar också att som

allvarligasig skyldig tilldenuteslutaplinpäföljd och göratt som
advokatverksamheten.har tillsynJustitiekanslern JKförseelser. över
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försäkring för förlusttecknaskyldigadvokatDessutom är att somen
viss tillsynförsumlighet. Eneventuellklient viddrabbakan enen

jurister verksammabiträdandebeträffande de ärocksåfinns som
dem.anställtadvokatadvokatbyrå via den som

juristeller biträdandeadvokatBeträffande den är ensom
garantierekonomiskakontroll ochalltså tillsyn,advokatbyrå finns som

återgår påochenskildes skydd rätte-denuppställda till ytterstär som
advokatverksamhet.reglergångsbalkens om

rättshjälpsbiträdeskall förordnasdärför denJag att somsomanser
advokatbyrå.biträdande juristadvokat elleri princip alltid bör vara

undantagsfall bör dockfall redan Iallra flestaockså i deSå detär nu.
i sådanakomma ifrågaskall kunnaförordnas. Dekunna somannan

kunskaperbesitterhandfall i förstabör storapersoner somvara
medverka tillsåledes kanområde ochsärskiltnågot att en ange-som

all-effektivtochbättre änbehandlas sättlägenhet ett av enmer
skall åligga denadvokat. Detmänpraktiserande utan att varasom,

förordnasadvokatbyrå, villpåbiträdande juristadvokat eller som
förutsättningar.uppfyller dessahanvisarättshjälpsbiträde attatt

sker finnsrättshjälpsbiträdeofta bytehuruppgifterNågra avom
undersöka tillämp-fått i uppdragnyligenDomstolsverket harinte. att

ofta byte skerbl.a. hurförsvarare,offentligtreglernaningen omav
951645.dnr Ju

därförkostnader och börökademedför regelbiträdeByte somav
ske djup-närvarande kan byteundantagsfall.i Förtillåtas endast om

rättssökandebiträdet och denföreligger mellanmotsättningargående
uppfattningEnligt mångasföreligger.särskilda skäleller annarsom

med det. JagJag hällerallt förpraxis blivithar generös. anserom
skäl föralltid skalldjupgående motsättningarsålunda inte ettatt vara

dessaorsakaträttssökandedet densärskilt intebyte, är mot-somom
valtfallet. självDenväl i allmänhet rätts-vilketsättningar, är ettsom
välgrundadebiträdetsmåhända på grundsedan,ochhjälpsbiträde av

biträdet skallvidare, vill bytadrivainvändningar attmot processen
rättshjälp kunnauttryckt skulle sägasGrovttill detta.inte ha rätt

statligt stöd. Bytebiträde medjuridisktinnefatta anlitarätt att ett av
skettbyte redansärskilda skäl ochdärför alltid krävabiträde skall om

detbyte. Iskäl för ytterligaresynnerligadet krävasgång skall etten
föreliggaomständigheterexceptionellaalltsåfallet måstesistnämnda

tillåtas.skallför byteatt ett
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Bevisning utredning6.2 och

Förslag: Samma regler skall gälla för utredning oavsett om-
handläggs vidangelägenheten domstol eller inte. Utrednings-

kostnader skall med högst 10 000 kr. Beslutersättas ut-om
alltid fattas biträdet.redning skall av

Gällande6.2.1 rätt

rättssökande beviljats rättshjälp betalarNär kostnaden förstatenen
domstol,bevisning vid allmän Marknadsdomstolen eller Arbetsdom-

utredningstolen nödvändig i angelägenhet, kan kommasamt som
domstols prövningunder sådan eller skall skiljemänprövassom av

9 stycket 2 RhjL.§ andra p.
Vidare betalar utredning i angelägenhet skall prövasstaten som av

förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet utredningen ärom
för tillvaratagandeskäligen påkallad den rättssökandes och interättav

kan erhållas myndigheten andra9 § stycket 3 RhjL.genom p.
24 och 25 §§ RhjL ñmis bestämmelser angåendeI ersättning för

sådana kostnader och beslutar ersättning. Vidare reglerasvem som om
i besluta25 § RhjL kan utredning skall företas.attvem som om

ersättningsregler för bevisningSkilda gäller och utredning.

Bevisning

Begreppet bevisning anknyter till rättegângsbalkens RB regler om
bevisning. Någon prövning bevisningen nödvändig skall inteärav om

Domstolarna har enligt 35 kap. §7 RB skyldighet tillgöras. atten se
onödig bevisning inte förebringas. Kostnaden för den bevisningatt

tillåts blir alltså rättshjälpskostnad.som en
Enligt 24 § RhjL utgår ersättning för bevisning i mål eller ärende

vid allmän domstol eller Arbetsdomstolen med skäligt belopp i den
mån inte särskilda föreskrifter gäller. föreskrifterDe isom avses
första hand finns i förordningen 1982:805 ersättning allmännaom av
medel till vittnen För privat sakkunnig kan ersättning därutöverm.m.
utgå med sammanlagt tiondel basbeloppet.en av

fattarDet domstolen beslut ersättning.är som om
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Utredning

såvälRhjLstycket 2§ andrautredning i 9Bestämmelsen avserp.om
framgårutfommingregelnsutredning. Avmuntlig attskriftlig som

utredningsarbetedvs. sådantutredning,utomprocessuells.k.den avser
Utredningarvid domstol.inlettsärendemål ellerutförts innan ettsom
privat sak-reglernaenligtinom ersättsföretas omprocessensom

kunnig.
vilken betalnings-kostnad försådanutredningskostnadMed avses

§ RhjL, dvs.och 31i 18 kap RBreglerasemellanansvaret parterna
tillämpas påavseddhandi förstaRegelnrättegångskostnader. attvar

värderingsintygläkarintyg,omfattning såsommindreutredningar av
i undan-det endastborderättshjälpslagentillförarbetenaEnligtm.m.

utredningomfattande prop.införskaffaifrågatagsfall komma att mer
kommitbestämmelsenemellertidpraktiken har att259. I1972:4 s.

utredning.dyrbaromfattande ochtillämpas även mer
kanoch biträdeträttshjälpskostnadutredningförKostnaden är en

468. Kost-1980utlägg NJAkostnadenersättning förfåinte s.som
utredningskostnad enligtintedäremotbiträdeteknisktnad för är en

i stället kommakostnad kanSådanRhjL. attstycket 2andra9 § p.
utlåtandehellerarvode. Intebiträdets ärför ettinomersättas ramen

utredning kanbevisning ellersådanrättsutredning somenavsersom
Även dock i vissakostnad kansådanpunkt.enligt dennaersättas en

iBeträffande kostnaderarvode.biträdetsförinomfall ersättas ramen
avsnitt 6.3.blodundersökningmedsamband se

Beslut

utredning iRättshjälpsmyndighetenbeslutarRhjLEnligt 25 § om
Arbetsdom-domstol ellerallmänvidhandläggsinteangelägenhet som

utredningdock beslutafårbodelningsförrättareBiträde ochstolen. om
utredningförstås medRhjF23 §Enligtomfattning.mindre avav

intekostnadernavilkenutredning för över-sådanomfattningmindre
basbeloppet.hälftenstiger av

domstolfastställsRhjL25 §utredning enligtförErsättningen av
Rättshjälpsmyn-fallidär ochhandläggsangelägenheten annat avom

domstolar. Dettaslagdomstol allamedfalldettadigheten. I avavses
förvaltningsdomstol fattasvid allmänutredningbeslutinnebär att om

fastställsersättningenbiträdetellerRättshjälpsmyndigheten attmenav
domstolen.av
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överväganden6.2.2

Bestämmelserna bevisning och utredning torde framgåärom som av-
redogörelsen komplicerade och medför emellanåt svårförklar-ovan -
liga och inte alltid försvarliga konsekvenser. Det blir avgöran-t.ex. en
de faktor för hur mycket utredning får kosta, huruvida någonen av

hunnit inleda mål eller ärende vid domstol.parterna ett

Bevisning

Bestämmelserna bevisning vid domstol enligt min meningär ända-om
målsenligt utformade och bör därför behållas vad ersätt-utom avser
ning till privat sakkunnig. Sådan sakkunnig skall ersättning förutöver
inställelse i vissa fall kunna enligt bestämmelsernaersättas utred-om
ningskostnader nedan.se

Utredning

Rättshjälpskommittén behandlade reglerna för utredning i sitt be-
tänkande SOU 1984:66 132 ff.. Kommittén förslog tillstånd tillatts.
utredning alltid skulle de dåvarandeprövas rättshjälpsnämndernaav
eller domstol. Av praktiska skäl skulle dock biträden kunna för-av
ordna mindre utredningar. Gränsen föreslogs ligga vid 2 000 kr.om
Bl.a. anfördes i betänkandet s. 135.

Syftet med ändring skulle sålunda främst försöka få tillatten vara
stånd ordning där utredarenden sakkunnige intar oberoendeen en
ställning till och där det råder balans mellan Detparterna parterna.

också viktigt försöka åstadkommaär sådan reglering detatt atten
på förhand går vilka åtgärder omfattasavgöraatt rätts-som av
hjälpen. Den lösning ligger till hands utformanärmast är attsom
reglerna så de i väsentliga delar överensstämmer med vadatt som
i dag gäller offentlig sakkunnig enligt RB.

I princip skall då frågan utredning rättshjälps-prövasom av
nämnd eller domstol. Om det kommer in begäran sådantetten om
tillstånd skall beredas tillfälle sig förslaget.motparten överatt yttra
Kan utredare finneroch den beslutandeparterna enas om en myn-
digheten utredningen nödvändig skall den föreslagnaäratt perso-

förordnas han lämplig. Kan överenskommelseär inte nåsnen om
bör den beslutande myndigheten lämplig opartisk utredare. Iutse
de flesta fall torde det inte uppstå några svårigheter hittaatt en
fackman på villig åta sigär uppdraget. Visar detorten sigattsom

det omöjligt bör myndighetenär i stället kunnaatt vända sig till
någon på ort.annan

Utredaren skall få sitt uppdrag direkt myndigheten. förord-Iav
nandet bör den eller de frågor utredaren skallnoggrant anges som
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uttala sig Uppdraget skall formuleras bl.a. med utgångspunktom.
i yrkanden och grunder. Om det under utredningen fram-parterns
kommer omständigheter bör uppdraget kunna utvidgas. Detnya
bör också möjligt ytterligare utredare det finnsatt utsevara en om
särskilda skäl till det. Ett sådant skäl kan sådana tekniskaattvara
problem visat sig betydelsefulla inte omfattas den förstsom av
utseddes kompetens. Sedan utredningen har slutförts skall utlåtan-
det in till myndigheten har fastställa ersättning förattges som
arbetet.

För denna ordning inte skall leda till alltför mycket myndig-att
hetsprövning bör kunna undantag för mindregöra utredningar.man

biträde börEtt alltså i fortsättningen kunnaäven besluta att en
mindre utredning skall företas. Beloppsgränsen bör dock sänkas till
förslagsvis 2 000 kr. Dessa regler bör gälla utredningenoavsett om
skall företas eller inom påEn detta utseddutom sätten process.
utredare utför sitt arbete inom skall enligt RBsom en process
behandlas privat sakkunnig skall alltså detta fåtrotssom en men
ersättning för sitt arbete rättshjälpsmedel.av

Förslaget ledde dock inte till lagstiftning på det kommitténsätt som
förordat.

I samband med förslaget behandlades anförde föredragandeatt
statsrådet prop. 198788:73 53 utredningar oftast förekom iatts.
angelägenheter rörande fastigheter och dessa tvister inte skulleatt
belasta rättshjälpsanslaget fortsättningsvis. Intresset undvikaattav
onödig byråkrati vägde därför och biträden skulle i fort-över även
sättningen få besluta utomprocessuella utredningar iom samma om-
fattning gällde tidigare. Däremot förespråkades i propositionen attsom
biträden skulle få besluta utredning då tvistenrätt hand-ävenatt om
lades i domstol i de fall kostnaderna beräknades uppgå till högst en
tiondel basbeloppet. sådanEn regel infördes också i 24 RhjL.§av

Enligt uppgift från Rättshjälpsmyndigheten beslutar myndigheten
utredning i handfull ärenden året. Det sig uteslutanderörom en om
ärenden där rättshjälp beviljats enligt tidigare lagstiftning, bl.a. iom

angelägenhet fastighet.rörande Eftersom rättshjälp inte längre beviljas
för denna angelägenhet minskar antalet beslutade utredningar ityp av
antal och kommer troligen helt upphöra.att

Utredningar beslutade biträden förekommer i 300 ärendenav ca
år. Det sig kategorierrör angelägenheter. Den förstatreper om av
frågor skadestånd förrör personskada där förs detmotom processen

försäkringsbolaget. I dessa fall består utredningen oftastegna ettav
eller flera läkarintyg. Den andra kategorin berör också försäkrings-
bolag. Det sig skador i bostadsrättslägenheterrör och frågorom om
skadan skall betalas bostadsrättshavarens eller bostadsrätts-av
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utförs skadansutredningförsäkringsbolag. Denföreningens som avser
fader-sista kategorintredje ochskadeorsak. Den äromfattning och

blodundersökning.bestårutredningenskapsärenden där av
uppgår till mellanutredningarflesta dessaför deKostnaderna av

ochkostnaden mellanfall liggerde flesta000 kr. I000 och 101 ett
kronor.två tusen

bevisning ochreglernaanfördeRättshjälpskommittén ärSom om
utomprocessuell ochmellanskillnadenkrångliga ochalltförutredning

motiverad.inteutredningprocessuell är
kostnader föralltidi ställeträttshjälpskostnad börSom ut-anses

överstiger 10 000 kr.och intepåkalladskäligenredning är somsom
ersättningenbiträdet ochfattasskall alltidutredningBeslut avom

således ocksåvilkaRättshjälpsmyndigheten,ellerdomstolfastställas av
framhållavillutredningskostnaden. Jagskälighetenskall bedöma attav

biträdet.utlägg förutredning inteförkostnad ärsådan etten
skallutredningbeslutabiträdetsBestämmelserna rätt att omom

vid dom-mål eller ärende inlettsdensammaalltså ettoavsett omvara
Även utredningenbör det krävasi fortsättningeneller inte.stol att

erhållasutredningen inte kanpåkallad ochskäligenskall attvara
angelägenheten.skallmyndighetdomstol eller prövaden somgenom

med preciseringavseende ellerdettaförsummelse iEventuell av upp-
fjärde§ersättning enligt 19biträdetsgåbör, överdraget utsom nu,

lagen.i denstycket nya
privatutredning skall hörasutförtfall dendetFör somensom

deinställelse enligtför sindenne,sakkunnig skall ersättassom nu,
vittnen.gäller förregler som

000 kr,lämpligen ligga på 10utredningskostnader börförGränsen
besluta ibiträde kantill vadförhållandeminskning idvs. ett omen

övriga fall. Jag harökning iutomprocessuella ärendenidag enmen
kr.på 10 000möjlighet gränseninföra utöverövervägt attatt en

flestai deutredningskostnadernajag anförtvadanledningMed omav
fåtal fall.iskulle bli aktuellendastsådan regelfall jag ettatt enanser
finns detdirektiven pekarbesparingskravbakgrund deMot somav

utredningarpåkostadelåtaskäl förtillräckligainteemellertid att mer
rättshjälpsanslaget.belasta

för bevis-för kostnaderersättningbestämmelsernaI övrigt är om
föreslåsändringytterligareoch någonändamålsenligt utformadening

del.inte i denna
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Blodundersökningar i6.3 faderskapsärenden

Kostnaderna för blodundersökningarFörslag: vidm.m.-
faderskapsutredningar skall i de fall domstol eller socialnämnd
beslutat undersökningen betalas och alltid påstannaom av

respektive kommunen.staten

för inställelse för provtagning skall inteKostnad ersätt-vara-
ningsgill.

undersökningen sker på den rättssökandes initiativOm utgör-
rättshjälpskostnad enligt bestämmelserna utredning iden en om

övrigt.

6.3.1 Gällande rätt

Bestämmelserna ersättning för blodundersökning i utredningarom om
faderskap komplicerade och leder emellanåt till något märkligaär

skall betala utredningen, vad ochresultat. Vem ersättssom som vem
slutligen skall stå för kostnaden beroende beslutatär av vem somsom

domstol faderskapsfråganundersökningen och skall avgöraomom
kan reglerna innebär följande.eller inte. Starkt förenklat sägas att

beslutat undersökningen betalas ersättning all-Om domstol om av
för blodprovstagning, blodundersökning inställelse-medel ochmänna

kostnad för den inte Parts inställelsekostnad kanär ersättaspart.som
rättshjälpskostnad. Samtliga kostnader kan förklaras utgörasom en

rättshjälpskostnader och därmed påverka rättshjälpsavgiften. Samtliga
kostnader rättegångskostnader han förlorar, kanär som mannen, om
förpliktas helt eller, han vinner, till hälften.ersätta om

Om Socialnämnd beslutat undersökningen nämndenersätterom
blodundersökning. fallkostnaden för blodprovstagning och För det

ärendet inte förs domstol kostnaden på kommunen.vidare till stannar
Om ärendet förs vidare till domstol gäller regler angettssamma som

också förklara helt eller till hälftenDomstolen kan kostnadenattovan.
rättshjälpskostnad. Inställelsekostnader för kanskall utgöra parten

rättshjälpskostnad.ersättas som
anmodan den rättssökandeOm undersökningen skett efter gällerav

rättshjälpslagen. mycket blir då bl.a. be-reglerna i Hur ersättssom
innan efter målet inlettsroende undersökningen beställts ellerav om

vid domstol.
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bestämmelsernavad redovisatsframgåSom torde ärovanav som
medför emellanåt tillämp-komplicerade ochområde mycketdetta

slutliga för kost-framför allt i fråga detningssvårigheter ansvaretom
naderna.

in-utförs Statens rättsserologiskaFaderskapsundersökningar av
analyser DNA-frag-baserasUndersökningarnastitut. numera av

individer. Olika DNA-systemmellan olikavariationmed storment
övergångsperiod kommerUnderundersökningarna. äveningå ikan en

kvarstå. Uteslutnings-traditionella blodgruppssystemantal attett
enskilt ärende mått på under-i varjeberäknas ärkapaciteten ettsom

%kan i genomsnitt 99,99Med DNA-systemeneffektivitet.sökningens
icke-fäder.i praktiken allautpekade uteslutas,felaktigtde männenav

9 000 kr.ärende uppgår tillförKostnaden ett ca
vilket000 faderskapsärenden,2Varje år registreras motsvararca

% faderskapsunder-Sverige. 75nyfödda barn i I% alla2 avca av
femte undersök-Av dessaingår endastsökningarna ger varen man.

tilluteslutas far barnet. Ikanresultatning sådant attett varamannen
fåtal undersök-och endast iingår tvådel ärendenmindre män etten

fleraningar ingår män.
% eller domstolkommun 80flertalet fall detI det ärstora enen

framgår redovisningenundersökningen. Sombeställt%14 avsom
socialnämnden beställtpå kommunenkostnaden närstannarovan

400vidare till domstol. Caärendet inte gårundersökningen och ären-
undersökningarinnebär 1 200till domstol vilketförs vidareden att

Kostnaden för dessa under-bekostnad.kommunensutförs på helt
mycketmiljoner kronor. Huruppgå till 12sökningar torde somca

ärenden dede resteranderättshjälpåterbetalas samt avavgenom
till reglernadomstol har, med hänsynbeslutatsundersökningar som av

faderskapsmål, inte gåtträttegångskostnader irättshjälpsavgift ochom
tredjedel kostnader-uppskattningfastställa exakt. En är attatt avca en

återbetalas.två miljoner kronoreller drygtna
domstol ellerför de undersökningarkostnadernatotalaDe som

miljoner kronor,19uppgår till knapptsocialnämnden beslutat om
miljoner återbetalas.således drygt 2varav

vidmakthålla kompliceratrimligtkan knappastDet ettattvara
fråga Systemetkan bliintäkt det härför så ringasystem om.somen

märkliga konsekvenser. För detinnebära någotemellanåtkan också
socialnämnden och ärendetutförs efter beslutfall undersökning aven

betala något för under-utpekad intebehövernedsedan läggs manen
till domstol ochför ärendet vidaresocialnämndenOmsökningen.
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vinner får han däremot grund reglernamannen processen av om
rättegångskostnadernas fördelning vanligen betala hälften kostnader-av

för undersökningen.na
blodundersökningBlodprovstagning och beslutas domstolsom av

eller socialnänmd bör därför alltid bekostas respektive kom-statenav
kostnaderna bör också alltid dessa.och Detta kanstannamunen ses

rimlig konsekvensnaturlig och och kommunernas istatensavsom en
tillse faderskapet tilllag fastlagda skyldighet barn fastställsatt att

korrekt och fullständigt.
Blodprov kan regel lämnas blodcentral eller vård-t.ex.som

Kostnaderna för inställelse blir därmed inte särskilt höga.central.
Någon anledning till det allmänna skall bekosta sådan inställelseatt en

inte.finns därmed
rättssökande själv vill låta utföra blodundersök-För det fall den en

ning mål inletts vid domstol kan detta ske enligt de bestäm-innan ett
melser gäller för utredning i övrigt.som

Övriga följer6.4 förmåner medsom

rättshjälp

förFörslag: Ersättning inställelse vid förhandling i domstol-
skall i fortsättningen inte rättshjälpskostnad.ersättas som en

föreslagnaför säkerhetsåtgärd enligt denOm statens ansvar-
utgift för skall denna utgift i sinRhjL föranleder17 § staten,

âterkrävas den rättssökande.helhet kunna av

6.4.1 Gällande rätt

erhållas enligt rättshjälpslagen förutomförmåner kan deDe ärsom
följande:tidigare behandlade

för förStaten betalar kostnaden och uppehälle den rättssökan-resa
förde eller hans ställföreträdare och vårdare eller måsteannan, som

anlitas i samband med inställelse inför domstol eller myndighet,annan
inställelse ålagts, eller i förpersonlig samband med inställelseom

sådan blodundersökning eller rörande ärftligaundersökningannan
vid utredning faderskap RhjL.egenskaper 9 § andra stycket 4av p.

bestämmelser meddelar ochErsättning utgår enligt regeringensom
myndighet inför inställelse sker 26 § RhjL.bestäms den vilkenav
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allmännaansökningsavgifteri mål och ärenden vid deStaten betalar
och handräckningbetalningsföreläggandeni måldomstolarna, samtom

RhjL.utsökningsmål 9 § andra stycket 5avgift isärskild p.
kostnaden för8 RhjL betalarandra stycketEnligt 9 § staten

enligtErsättning till medlare bestämsRB.medling enligt 42 kap. 17 §
RhjL. betalarbiträden 22-23 §§ Statenersättning tillreglerna för

till bestämmelsen erinrasförarbetenaför medlingen. Ihela kostnaden
fall där det finnsförordnas i sådanamedling baravikten attom av

blir mindrekostnader detmedanledning räkna sättetatt statensatt
former 197879:90handläggas i prop.skullemålet gängseän s.om

skall kostnaden fördelas medrättshjälpbåda har169. Om parter
hälften på dem var.

medlingen regleras ikostnaderna förslutligt skall bäraVem som
innebär i huvudsakbestämmelser§§ RhjL. Dessa31 och 31 att oma

kostnaden rättegångs-i huvudsakeninteparterna vara enansesenas
förlorarhanskallkostnad ersättas motparten processen.omavsom

haft rättshjälp åläggasskall intedenlyckasOm attparterna somenas
kostnaderna.betala hälften av

från expeditions-befriadrättshjälpbeviljats allmänDen ärsom
hand-den begärdaavgiftsförordningenavgifter enligtavgifter och om

Avgiftsfriheten§ RhjL.rättssökande 9erforderlig för denlingen är a
vunnit lagaavgörandet i huvudsakentill dessprincip bara framgäller i

kraft.
angelägenheträttshjälp ibeviljats allmänVidare denär somensom

den beviljats allmänavgörande ellerverkställbart rätts-lett till ett som
försälj-från grundavgift ochbefriadverkställighethjälp i målett om

utsökningsmál.ningsavgzft i
i målallmänna medel,för kungörelserutgår kostnaderSlutligen av

Arbetsdomstolen.domstol ochvid allmäneller ärende handläggssom
beviljats allmän rättshjälp intedenRhjL behöverEnligt 10 § som

åtgärd. Omeller liknandetill stånd kvarstadställa säkerhet för att
för dennaåtgärdenorsakas skada statenmotparten svarargenom

gällerverkställighetsärendebeviljas ifall rättshjälpskada. För det ett
8 eller 9 § utsöknings-säkerhet enligt 3 kap.i frågamotsvarande om

balken.
denna utgiftför åtagande räknasnågon utgift sittorsakasOm staten

rättssökandesdenvilket innebärrättshjälpskostnad rims-attsom en
hjälpsavgift påverkas.kan
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överväganden6.4.2

biträde förkapitel föreslås behovet skall avgörandeI 5 att av vara
innebärhuruvida rättshjälp skall beviljas eller inte. Det rättshjälpatt

för någoninte skall kunna beviljas endast bekosta deatt annan av
förmåner dag följer med rättshjälp. förmåner oftasti Desom som

fråga ersättning för kostnader inställelse tillkommer i är som avser
förhandling och bevisning. Dessa kostnader vanligtvis inteär mer

den rättssökande själv kan stå för dem. vissa fallomfattande Iän att
kostnader bli alltför betungande för den enskilde.kan dock sådana

bevisning därför kunna utgå all-Kostnader för inställelse och bör av
i fall det inte skäligt själv står för dessamedel demänna är att parten

sådan möjlighet tillräckligkostnader avsnitt 6.5.2. En tordese vara
för skall miste möjligheten till siningen rätt.attatt taom vara
Ersättning för inställelse vid förhandling bör därför inte ingå som en
förmån vid rättshjälp.

till vittnenErsättning för beviskostnader oftast ersättningutgörs av
sakkunniga. lätthanterligt ochoch privata För göra systemetatt sam-

tidigt, i viss mån, tillförsäkra dessa ersättning bör dennapersoner
förmån i fortsättningen ingå förmån då rättshjälp beviljas.även som en

Övriga förmåner för närvarande följer med allmän rättshjälpsom
de befogade och bör i fortsättningen ingå rättshjälpär även näräven

beviljas.
Bestämmelsen i den nuvarande 10 § RhjL bör dock ändras så

skall kunna återkräva eventuella utgifter uppståttsätt att staten som
rättssökande. Så vitt framkommitenligt denna paragraf från den har

hittills haft några sådana utgifter. bakgrund deinte Motstaten av
ändringar föreslås i avgiftssystemet och det åvilarsom ansvar som

lösningenför rättegångskostnader bör den lämpligastepart motparts
utgifter försådana skall kunna återkrävas sin i helhet i ställetattvara

endast påverka rättshjälpsavgiften. Om det skulleatt som nu vara
oskäligt återkräva hela beloppet skall det dock kunna ned heltsättasatt
eller delvis.
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Övrigt bistånd6.5

betala kostnader-medel till självsaknarFörslag: Den attsom-
för bevisningi domstol ochvid förhandlingför inställelsena

för sådana kost-allmänna medelfå ersättningskall kunna av
ersättning skall utgå eller inteVid bedömningennader. av om

ekonomiskamellan den rättssökandesavvägningskall görasen
ellerkostnaderna för inställelsenberäknadesituation och de

fråga för bistånd bör denkomma ibevisningen. För rätts-att
underlag kr.inte överstiga 100 000ekonomiskasökandes

skall inteavgift för biståndetNågon ut.tas

Gällande6.5.1 rätt

ellerhar behov någonbeviljas denrättshjälp kan i dagAllmän avsom
Vid behovs-och 10 §§ RhjL.i 9förmånernågra de asom angesav

rättshjälpslagen någonförarbetena tillskall enligtprövningen annan
Ävenintei 6 § RhjLdenekonomisk prövning göras.än som anges

på grund reglernarättssökande självuppenbart dendet är att avom
kostnader hanbetala samtligarättshjälpsavgift kommer att ansesom

de förmånereller någrarättshjälp någonändå behovha somavomav
i fråga.paragraferna kan kommaangivnaräknas i deupp

tillfrämsta anledningenbiträde denbehovetflesta fallI de attär av
tvistemåliförekommer det dock,Emellanåträttshjälp söks. t.ex. om

bidrag tillfinns behovenda förmånden ärmindre värden att avsom
för bevisning.kostnader

överväganden6.5.2

biträdebehovetavsnitt bör5.1Som tidigare seangetts vara av-av
eller inte. Det innebärskall beviljashuruvida rättshjälpgörande för att

någonbekosta endastbeviljas förskall kunnarättshjälp inte att annan
vanligenförmånerrättshjälp. Deföljer medförmånerde somsomav

inställelse tillför kostnaderersättningi frågakommer är som avser
vanligtvis intekostnaderbevisning. Dessa ärförhandling och mer

‘Med årsinkomsten med hänsynberäknadeunderlag denekonomiskt avses
avsnitt 7.3.försörjningsbörda. Se vidareochförmögenhettilltagen
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omfattande den rättssökande själv kan stå förän dem. vissa fallIatt
kan dock sådana kostnader bli alltför betungande för den enskilde. I
sådana fall finnasbör det möjlighet få viss hjälp med kostnaderatten
för bevisning och inställelse till förhandling.

Denna möjlighet skall kunna komma dem tillgodo har detsom
ställt ekonomiskt. Gränsen för bistånd börsämst bör lämpligennär ges

underlagzligga på ekonomiskt på 100 000 kr.ett ca
Kostnader för inställelse såväl absolut i förhållande tillsom som

den rättssökandes ekonomiska situation ringa, kan dock knappastär
komma i fråga ersättningsgilla. kostnadEn någon hundralappsom
för buss eller tunnelbaneresa bör den rättssökande således alltid själv
stå för. En sak denna kostnad naturligtvisär äratt attannan anse som

rättegångskostnad den rättssökande kan begära ersättning fören som
i de fall han vinnermotpartenav processen.

Ersättning för inställelse skall kunna tilläven partssom nu ges
ställföreträdare eller vårdare. Den rättssökande skall också möjlig-ges
het begära ersättning i förskott. Ett sådant förskott bör lämpligenatt
tillställas den rättssökande i form färdbiljett.av en

Vid bedömningen huruvida bidrag skall till kostnader förav ges
bevisning blir den rättssökandes ekonomiska situation avgörande. Här

det regel fråga ersättning till vittnenär biståndetsom om som genom
ersättning för sin inställelse. Enligt 35 kap. § skall7 RBgaranteras

domstolen till onödig bevisning inte åberopas. Någon särskildattse
prövning denna det finns skäl förebringa bevisningenutöver attomav
skall alltså inte göras.

Den rättssökande skall ha möjlighet ansöka detta biståndatt om
redan i samband med bevisningen åberopas.att

Någon avgift bör inte utgå för denna form bistånd. Med hänsynav
till biståndet endast skall dem har det ställt ekono-sämstatt ges som
miskt kan de ringa avgifter skulle kunna komma ifråga knappastsom

de kostnader kan förmodas följa med sådan ordning.motsvara som en
Samma regler bör gälla i såväl tvistemål brottmål. Omparter som
ersättningen till vittnen och målsägande inte berör någon rättannans
kan dessa ersättningar i fortsättningen behandlas utanför rättssalen
därmed inte jag detta någon fördel. De fördelarattsagt anser vara

kan uppnås med sådant torde klart de margi-övervägaett systemsom
nellt minskade inkomster skulle bli följden. Frågan behandlassom
ytterligare i kapitel 7.

ZMed ekonomiskt underlag den beräknade årsinkomsten med hänsynavses
till förmögenhet och försörjningsbörda. Se vidare avsnitt 7.3.tagen
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7 Inkomstgräns och

rättshjälpsavgift

Förslag: Inkomstgränsen den rättssökandes ekonomiska-
underlag för kunna få rättshjälp sänks till 200 000 kr.att

Rättshjälpsavgiften beräknas viss procentuell andelsom en av-
ersättningen till rättshjälpsbiträdet.

Rättshjälpsavgiften skall betalas till biträdet allteftersom kost--
naderna uppstår.

Avgiften fastställs med utgångspunkt från den rättssökandes-
ekonomiska underlag. Detta beräknas med ledning denav
rättssökandes inkomster och ekonomi i övrigt med be-samt
aktande försörjningsbörda.dennesav

Vid beräkning ekonomiskadet underlaget för barn skallav-
hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden.äventas

De gränsvärden i lagen uttrycks i siffror. Allasom anges-
anknyter tillregler basbelopp bort.tassom

Ända rättshjälpslagenssedan tillkomst har till rättshjälp be-rätten
den rättssökandes inkomst fårinte överstiga visstgränsats att ettav

belopp. Tanken de själva kan stå för sina processkostnaderär att som
skall det medan de har det ställt skall kunna få bi-göra sämresom
stånd Vidare skall den rättssökande, efter förmåga, bidra tillstaten.av
kostnaderna för rättshjälpen. Hur detta bidrag egenandel varit kon-

och benämnt har varierat det har hela tiden baserats påstruerat men
den rättssökandes ekonomiska förhållanden.

Enligt direktiven skall utredningen samlad förgöra översyn atten
vilka åtgärder lämpliga för effektivisera rättshjälpen.avgöra är attsom

direktivenI 199192:159, i vilken bl.a. föreslogsnämns attprop.
inkomstgränsen skulle sänkas från sju till fyra basbelopp. Vidare anges
i direktiven:
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avgift skall betalaskankomplementalternativ ellerEtt attvara ny
uppnåtts.kostnadsnivå Närvissellerinstansi när processenenny

betalningsförmåga hosupparbetas rätts-lång tidpågår under ny
förhållan-ekonomiskagår.eftersom tiden Dennesallthjälpstagaren

pågår ha förbättrats.tidunder dendessutomden kan processen
höjassistnänmda fallegenavgifterna ikangällande reglerEnligt

alternativofta. Andrasärskiltsannolikt inte ärdet sker attmen
avgift betalas videllerrättshjälpen skall skeomprövning nyav

tidsintervall.vissa
rimligarättshjälpen inomhållabidrar tillfaktorEn attsom

intevisserligenkostnadsansvar. Det ärrättshjälpstagarnasärramar
avstå frånskäl skall tvingasekonomiskanågonmeningen attatt av

fåbedömning riskenberättigad Dendriva att svaraavprocess.en
börrättshjälp förutsätts göramåletkostnader iför part utansom en

rättshjälp.har Egen-ocksåemellertid göras part somav en
Utredaren börnyligen höjts.harrättshjälpssystemetavgifterna i

förtaketförändringar bör ske,ytterligareundersöka t.ex. omom
möjlighetdet Enhögretilläggsavgiften bör är.än annannuvara

mål under-mål barni därundersökas ärbör är part omom,som
med ledningkan beräknasegenavgifternafaderskap,håll och av

utifrån bar-falletoch inteinkomstervårdnadshavarens ärsom nu
inkomster.nets

prövningenundersökaingår ocksåutredningsuppdragetI att enom av
gäller kontrolldetförbättrasrättshjälp kan näransökan t.ex. avom

inkomstuppgifter.lämnade

7.1 Inkomstgräns

Gällande7.1.1 rätt

rättshjälpslagens tillkomstsedanalltså ändarättshjälp hartillRätten
årsinkomst inte fårberäknaderättssökandesdenbegränsats attav

knuten tillinkomstgränsenFrån börjanvisst belopp.överstiga ett var
försäkring. Denallmän1962:381enligt lagenbasbeloppet somom

gånger bas-åttainteårsinkomstberäknad översteghade somen
årsmed 1983 änd-sambandrättshjälp. Idå få allmänbeloppet kunde

besparingsskäl, kopp-upphävdes, bl.a.rättshjälpslagenringar i av
fast be-bestämdes tillbasbeloppet och inkomstgränsenlingen till ett

30 000 kr.sänkning med drygtinnebar110 000 kr. Dettalopp, en
alltefter-stället skulleiinkomstgränsen omprövasförutsattesDet att

sådanNågonmotiverade det.penningvärdetförändringar i om-som
rättshjälpsreforrn.års1988inte förränskedde dockprövning genom

inkomstgränseni 198788:73förslagenenlighet medDå höjdes i prop.
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motsvaradedåbasbelopp, vilket nästansjutill000 krfrån 110
skulleföreslagitshar gränsenSom000 kr. nämnts att170 senarenyss

128 800 kr prop.motsvaradevilketbasbelopp,till fyrasänkas
förslaget ochemellertid integodtogJustitieutskottet1991912159.

8.199192:JuU26,bet.anförde bl.a. s.

till uttryckkommituppfattningdensin deldelar förUtskottet som
hittillsreformarbetedet ägtnämligenpropositionen,i att rumsom

kostnadsdämpandetillräckligtvariträttshjälpen integällerdetnär
motio-likhet meddock, iUtskottetbehövs. ärbesparingaroch att

i proposi-valtsbesparingarförtill dentveksamt vägnärerna, som
lagstiftningsärendetsunderframförtskan,Det äventionen. som

Advokat-ochrättshjälpsmyndighetendomstolsverket,beredning av
medgrundläggande syftetdet rätts-inteifrågasättassamfundet, om

genomförs.förslagetfallerhjälpsreforrnen om

kommaförslagetgenomförandekanutskottetsEnligt synsätt ett av
friagällde på denordningtill denåtergångmedföraatt somen

och deställdaallradeenbart sämstnämligentid,rättegångens att
Fler-rättsliga intressen.sinatillvaraekonomi kangodhar tasom

förfarande innebärrättsligtvilkaförvanliga inkomsttagaretalet ett
heltkan komma utestängaspåfrestningarekonomiskaavsevärda att

rättshjälp.från allmän

bordeärendetanförtsvadtillhänvisningansåg med attUtskottet som
anslöt sigRiksdagenöverväganden.förnyadeförregeringenåtergå till

sju bas-vidkvarfortfarandeliggerförslag. Gränsentill utskottets
vidbasbelopp1994 årsräknat i000 kr240belopp. Detta motsvarar

basbeloppanvänds deträttshjälpslagenenligtalla beräkningar som
rättshjälp gjordes.ansökaninnangällde året om

Överväganden7.1.2

slagsfungerarättshjälpenskall ytterstadirektiven ettEnligt som
pårättsligt biståndfåinte kandemfångarskyddsnät somuppsom

bistånd änfå rättsligt sättkanDen annatsätt. genomannat som
beträffandeMitt förslagrättshjälpen.belastaalltså inteskallstaten

tanke. Enpå dennabyggerkap. 4rättsskyddsförsäkringarna se arman
för demrättshjälpmöjligheterna tillbegränsakanväg somattvara

inkomstgränsen.sänkadvs.rättslig hjälp,förbetalasjälva kan att
praktikeninnebär ibasbelopp. Dettavid sju attgårdagI gränsen

verketsjälvarättshjälp. Ifåbefolkning kan% Sveriges93över av
försörjningsbördaeventuelleftersomandel störretorde denna änvara

beaktats.då inte
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Mot bakgrund de besparingskrav förs fram i direktivenav som
rimligtjag det de har sådana inkomster deäratt att attanser som

själva för rättslig hjälp ocksåkan betala skall detta. Samtidigtgöra
måste inte får så lågtdet rättshjälpenpoängteras gränsen sättasatt att
bara kommer beröra de allra ställda. Någon återgång till densämstatt
fria rättegången eller övergång till vad vid något tillfälleen som
kallats soppköksmodellen alltså inte aktuell.är

Centralbyrån för statistik inkomstförhållan-Statistiska SCB över
dena i Sverige. På grundval tillgänglig statistik går det dock inte attav

månganågra exakta uträkningar hur skulle be-göra av som vara
rättigade vid viss angiven inkomstgräns.till rättshjälp Orsakerna tillen
detta uppgifterflera; dels SCB:s framräknade andra grunderär är

beräkningdem skall användas vid inkomst enligtän rätts-som av
hjälpslagen, försörjningsbördandels inte preciseradär sätt.samma
Jag har därför inte beaktat försörjningsbördan nöjer mig medutan att
konstatera andelen faller inom de nedan angivnaatt personer som

enligt rättshjälpslagen vad här. Detgränserna är större än som anges
skall siffrorockså påpekas SCB:s inkomståret 1993 medan deatt avser

för rättshjälpen ansökan idag. Jaggörssom avseranges en som anser
ändå uppgifterbilden blir tillräckligt tydlig. SCB:s inkomsteratt avser

förvärvsverksamhet tjänst och näringsverksamhet och medkapitalav
avdrag för utgifter för inkomsternas förvärvande. Underskott kapitali
har dock inte beaktats.

Enligt SCB hade 630 637 i Sverige år 1993 inkomstpersoner en
240 %000 kr eller antal befolkningen,Detta 7motsvararmer. ca av
dvs. %93 befolkningen har möjlighet erhålla rättshjälp.över attav
Om i stället till belopp ungefär dengränsen sätts ett motsvararsom
den s.k. brytpunkten i skattesystemet, dvs. 200 000 kr, hamnarca
drygt eller %1 242 OOO 14 Det innebäröver gränsen. attpersoner ca

% befolkningen fortfarande86 skulle ha möjlighet erhållaöver attav
rättshjälp. bakgrund del dessa någon formMot haratt storav en av av
försörjningsbörda torde andelen blir berättigade tillpersoner som
rättshjälp uppgå till i %.fall 90 sänkning tillEn gränsenvart av
200 OOO kr skulle därmed inte få de konsekvenser Justitieutskottetsom
befarade vid behandlingen förslaget sänkning inkomst-av om av

fyratill basbelopp.gränsen
Riksrevisionsverket iRRV Rättshjälpens effek-rapportenangav

tivitet 1992:6 huvuddelen erhållerF dem rättshjälp liggeratt av som
i de lägre inkomstintervallen, vilket också bekräftas uppgifter frånav
Rättshjälpsmyndigheten. betyder inteDetta det bara deäratt som
behöver rättshjälp. För hög- och medelinkomsttagarna dockär rätts-
hjälpsavgiften ofta så hög det i många fall inte blir något bidragatt
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rättshjälps-krångla medfrånavstårdåoch attfrån enstaten, man
medförasåledes inteskulleinkomstgränsensänkningEnansökan. av

höjningårs1988lika litebesparingarbetydandenågra avsommera
Sänk-kostnadsökningar.någramedföra storainkomstgränsen antogs

sigrederdenmedlinjeväl i synsättetemellertid attliggerningen som
flestade allrainnebärdenochstatskassan,belasta attskallintesjälv

sänkningendärförrättshjälp. Jagfråga för attikommaändå kan anser
genomföras.bör

försörjningsbördaeventuelloch hurberäknasskallinkomstenHur
avsnitt 7.3.behandlas ibeaktasbör

Rättshjälpsavgift7.2

Gällande rätt7.2.1

till kost-bidrarättssökandeskall denlagstiftningnuvarandeEnligt
rättshjälpsavgift. Dennabetalarättshjälpenförnaderna attgenom

avgiftrörligdelsgrundavgift,avgiftfastdelsbestår enenav
denledningmed rätts-beräknasGrundavgiftentilläggsavgift. av

beroendetilläggsavgiftenmedan ärförmågaekonomiskasökandes av
kostnaderoch deförhållandenekonomiskarättssökandes sombåde den

föranlett.rättshjälpen
ochgrundavgiftenbeviljas bestämsrättshjälpsamband medI att

tilläggsavgiftbetalaskallsökanden samtvilkenefterden procentsats
kostnadernauppgå till. Närkantilläggsavgiftenbeloppdet högsta som

Rättshjälpsmyndighetenskallbestämdaslutligträttshjälpenför är
tilläggsavgift.grundavgift ochrättssökandesfastställa denslutligt

medanbeviljatsharrättshjälpsåbetalasskallGrundavgiften snart
fastställts.rättshjälpenförkostnadernabetalasskalltilläggsavgiften när

medtilläggsavgiftenÄr förskottbör denneförordnatbiträde utta
uppkommer.rättshjälpenförkostnaderallteftersombeloppskäligt

§§27-30ochi 11-15 §§finnsrättshjälpsavgiftBestämmelserna om
före-meddelatRhjF§stöd 22medharDomstolsverketRhjL. av

B28.DVFStilläggsavgiftgrundavgift ochberäkningenskrifter för av
grundavgiftertabellerårligen överdessutomDomstolsverket utger

rättshjälps-betalaskallrättssökandedenvilkaefteroch procentsatser
avgift.
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Grlmdavgift

Grundavgiften beräknas med utgångspunkt från visst fastställtett
grundbelopp.

Överstiger inte den rättssökandes årsinkomst och halv gångeren en
basbeloppet grundavgiften lika medär hälften grundbeloppet. Omav
årsinkomsten överstiger och halvt basbelopp inte två bas-ett ett men
belopp grundavgiften lika medär grundbeloppet. För medpersoner
inkomster därutöver ökas grundavgiften enligt vissa i lagen angivna
beräkningar för varje basbelopp inkomsten stiger.som

Grundbeloppet fastställs Domstolsverket och uppgår fr.o.m. denav
1 juli 1995 till 954 kr. Den lägsta grundavgiften således 470är kr be-
loppet avrundas nedåt till lägre tiotal kronor.närmast Den högsta
grundavgiften 12 210 kr.är

Om det uppenbart denär rättssökande saknar möjlighetatt att
betala grundavgift eller tilläggsavgift, får han helt eller delvis befrias
från avgift. Denna bestämmelse avsedd tillämpasär restriktivt. Iatt
samband med de ändringarna i rättshjälpslagen uttaladesenasteen av
föredragande statsrådet prop. 1992931109 31 bl.a. följande.s.

Jag vill understryka regeln avsedd tillämpasär med betydan-att att
de restriktivitet, vilket framgår dess utformning. Ett tydligtav
exempel då befrielse kan komma ifråga och också nämndes isom
utskottet den rättssökandeär barnnär är helt saknarett som egen
inkomst och inte heller har någon förmögenhet. Bestämmelsensom

däremot inte avseddär generellt tillämpas på rättssökandeatt som
har lågamycket eller inga inkomster.egna

Rättshjälpsnämnden har år 1993 slagit fast barn under 18 åratt som
saknar inkomst förmögenhetoch inte behöver betala rättshjälpsavgift

den rättsliga angelägenheten krav underhållrör från under-om
hållspliktig förälder. Detsamma gäller enligt nämndens beslut för
studerande 18 år föröver talan underhållsbidrag från för-som om
älder.

För dödsbon bestäms grundavgiften till skäligt belopp medett
hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden.

Tilläggsavgift

Tilläggsavgiften vissutgörs de rättshjälpskost-procentsatsav en av
nader överstiger tiondel basbeloppet. Den kan dock aldrigsom en av
överstiga gånger grundavgiften.tre

Procentsatsens storlek beroende denär rättssökandes årsinkomst.av
Den har årsinkomst mindre basbeloppär än behöverettsom en som
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inte betala tilläggsavgift. övrigaFör 10, 20 ellerär procentsatsen
30 procent.

Tilläggsavgift för dödsbon bestäms enligt grundersamma som
grundavgiften fastställs.

den rättssökandes inkomst förändrasOm väsentligt under ären-ett
des handläggning skall grundavgiften jämkas efter vad skäligt.ärsom
Jämkning kan dock aldrig ske belopp redan betalts. Jämkningav som
skall också ske väsentlig felbedömning gjorts eller oriktigaom en om
uppgifter legat till för beslutet.grund Har någon befriats från avgift
skall detta beslut det framkommer han därefter fåromprövas attom
möjlighet betala. Om grundavgiften jämkas skall ävenatt procentsat-

och högsta beloppet för tilläggsavgift jämkas.sen
Bestämmelserna rättshjälpsavgift används också för beräknaattom

den tilltalades återbetalningsskyldighet i brottmål. Enligt 31 kap. 1 §
rättegångsbalken skall tilltaladeRB den han döms för brottettom

vad betalats allmänna medel för bevisningersätta ochstaten som av
ersättning till offentlig försvarare och mâlsägandebiträde. till-Den
talade dock inte skyldig betala vad skulle ha utgåttär änatt mer som
i gmndavgift och tilläggsavgift vid allmän rättshjälp. Beloppet kan
jämkas eller efterges det föreligger skäl för detta hänsynmed tillom
den tilltalades brottslighet eller hans personliga och ekonomiska för-
hållanden.

överväganden7.2.2

Hur bestämmelserna rättshjälpsavgift bör utformas beroendeärom av
vilket syfte avgiften skall fylla. Jag tvâ viktiga syften äratt attanser
hålla rättshjälpskostnaderna på rimlig nivå och att parternaen ge en
likvärdig processekonomisk situation. Avgiften får naturligtvis inte
heller motverka de syften ligger bakom rättegångsbalkens reglersom

fördelningen rättegângskostnaderna. Slutligen det önskvärtärom av
avgiftssystemet någorlunda begripligt och lättadministrerat.äratt

nuvarande baserasDet den rättssökandes ekonomiskasystemet
förmåga, vilket rättviseskäl bör kriterierna i fort-ävenettav vara av
sättningen. Frågan emellertid antalet avgiftsnivåer bör såär om vara
många de idag. Fördelen dagensmed detär är nästansystem attsom
inte finns några tröskeleffekter alls vad grundavgiften. kanDetavser
därför uppfylla höga krav rättvisa. Emellertid harsägas systemet -

de flesta innebär åtminstone skenbar millimeter-systemsom som en
rättvisa nackdelar. Det svåröverskådligt och så detaljeratärstora att-

varje förändring den rättssökandes inkomst innebärnästan attav
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ibörkorrekt.inte Dessutom poängterasgrundavgiften längre är att
rättsskyddsförsäkring be-omfattasangelägenhetersådana av ensom

förmindre. Ersättningofta mycketi praktikenrättssökandetalar den
medförförsäkringen.från Dettanämligen erhållasgrundavgiften kan

uppgående tilloftastsjälvrisken,endast betalarrättssökandedenatt
avgifts-sofistikeradenuvarandekr. detoch 000 Trotsmellan 000 21

krkr till 12 210variera från 470 0grundavgiften kandärsystemet
mångaavgift i deungefärflesta ären-således allrabetalar de samma

rättsskyddsförsäkring.omfattasden av ensom
tröskeleffekterna påtagliga.däremottilläggsavgiftenl fråga ärom

rättsskyddsför-helleromfattas intetilläggsavgiftförErsättning av
kostnadenfår stå för heladärför självrättssökande fårsäkringen. Den

tilläggsavgiften.för
kostnadsdämpanderättshjälpsavgift verkarmedEtt genomsystem

kostnaderna. Omdelfaktiskt betalarrättssökandeden rent avatt en
kostnads-den ocksårörligdelvisrättshjälpsavgiften helt eller ärär
hållafår intresserättssökandedendämpande attett nereatt avgenom

kostnaderna.
rättssökande endastbehövde dentillkomstråttshjälpslagensVid

egenkostnad på kanskeavgift.inkomstrelaterad Förfast,betala enen
inte rimligt. Deti åratal. Detta ärkunde han sedan50 kr varprocessa

beroendetilläggsavgiftinförde ärår 1983därför närrätt somenman
kostnadsmedvetandetmedför. ökarärendet Dettavilka kostnaderav

rättshjälpsför-utnyttjaregenkostnadhögreoch manmerger en
månen.

fasttillräckligt medalltså det inteutgångspunkt ärMin är att en
kostnadsmed-rättssökandedenskallavgift. Om görasystemet mer

svåröver-alltförinteemellertid viktigt ärdet systemetär attveten
denpåtagligtenkelt ochpå sätt göroch krångligtskådligt ettutan

uppstår för hanskostnader rätts-derättssökande medveten somom
kostnader, dvs.dessapåverkaintresseradhonomochhjälp gör attav

åt-förstå hansrättssökande måstehålla dem Dennormalt attnere.
för honom. Detmedföra kostnaderönskemål faktiskt kanochgärder

kompliceradedeavgifttvådeladmednuvarande samtsystemet en
pedagogik.kravinte dessauppfyllerberäkningsgrunderna

del, börendastbeståi ställetRättshjälpsavgiften bör somenav
tidsrymddenberoendeantingenAvgiften kanrörlig. avvaravara
med sig.ärendet förkostnadpågår eller denärendetinom vilken som
mål ellerdet gällersåockså konstrueras närkan sättSystemet att,

ocksåvarje instans. Detutgår för äravgiftdomstol,ärenden i ny
hänvisning tillMedfaktorer.olikakombinationmed atttänkbart aven
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inte bör alltför komplicerat och svårtillämpat bör docksystemet vara
kombination undvikas.systemen av

skäl starkast talar för avgiften skall rörlig för-Det iatt varasom
hållande handläggningstider: den rättssökande har möjlighettill är att

betalningsförmâga allteftersom går.arbeta tiden För när-att upp ny
avgiften rättssökandes årsin-varande räknas grundval denut av

pågår i flera år torde betalningsförmågakomst. Om ärende haett ny
då på månadsinkomstenupparbetats. Avgiften skulle kunna baseras

och betalas gång i månaden så länge ärende pågår. Detta medföretten
anledning till inte fördröjsden rättssökande får ärendet iatt att attse

denEmellertid ligger inte alltid tidsåtgången under rättssökan-onödan.
tidsåtgång.måste också skilja tidsutdräkt ochdes kontroll. Man

kostnadsökningarmål behöver detta inte betyda iOm dröjer mot-ett
ärende fördröjs kan bero påsvarande mån. Att ärett motpart somen

svårdelgiven eller söker förhala Det kansättannat processen.som
förlikningsförhandling på tidenockså på drar skälbero utatt aven

för. Vid domstol med högrättshjälpsparten inte kan lastassom en
tidarbetsbelastning eller lägre effektivitet det längre innantar en

huvudförhandling vid domstol med lägre belastning ellersätts änut en
effektivitet. inställd förhandling grund vittne intehögre En ettav

infinner sig innebära lång tids fördröjning vilket den rättssökandekan
förhållandeAvgiften bör därför inte rörlig i tillinte kan påverka. var

vilket ärende handläggs.den tid inom ett
tilläggsavgiften rättshjälpskostnader-dag beroende hur högaI är av

effektiva för skapasådant torde detEttär. attsystem mestvarana
förutsättning avgiften tillräckligt högkostnadsmedvetande under äratt

under ärendets gång. förutsätteroch betalas löpande Detta rätts-att
hjälpsbiträdet kontinuerligt kräver in avgiften från klienten och därmed

tidigare det viktigthåller kostnadsmedvetandet aktuellt. Som ärangetts
rättshjälps-rättssökande verkligen kan vad ökningdenatt avse en

enkelför sig för honom. Avgiften bör därförkostnaderna med attvara
fastställs då rättshjälp beviljas kanräkna Om vissut. procentsatsen

Rättshjälpsavgiftentiden räkna fram avgiften.den rättssökande hela
dennadärför bestämmas viss del kostnaderna. Hurbör storsom aven

förhållanden.del skall beror på den rättssökandes ekonomiskavara
effekten ärendets hand-behålla den kostnadsdämpande underFör att

finnas någon för hur hög avgiftenläggning bör det inte övre gräns
rättssökande upparbetar också ytterligare betal-skall Denvara.

går.ningsförmåga allteftersom tiden
beaktasåterstående frågan vilka kostnader skallDen närär som

vissfastställas. dag beräknas tilläggsavgiftenavgiften skall I som en
komplice-kostnader. medfört mycketsamtliga Detta har ettprocent av
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svårbegripligt avräkningssystem. Om avgiftende flestaoch förrat
fördelenför biträdet kan den vinnaskostnadernaendastberäknas

avgiften allteftersomrättssökandedebitera denlöpande kanbiträdetatt
det viktigt avgiftenanförtsfortskrider. Somarbetet är att attnyss

intehandläggning ochunder ärendetsregelbundetbetalas attsom nu
handläggningenförst sedanregelmässigt betalastilläggsavgiften av-
kostnadsmedvetanderättssökandesbetydelsefullt för denslutats. Det är

också faktiskthanhan skall betalavadbara haninte attutanvetatt
Även väsentligthandläggningenbrottmål underlättasimåste betala.

åter-den tilltaladeåterbetalningsskyldighet för ävenvad gäller om
för-till viss andelskall bestämmasbetalningsskyldigheten aven

ersättning.svararens
kostnaderdelentillrättshjälpenför störstaKostnaderna utgörs av

Övriga kostnaderboutredningsman. ärochförsvarareför biträde,
inställelse.bevisning ochkostnad förutredningskostnader partssamt

belopp.till mindreuppgår i dag endastutredningförKostnaderna ett
inte skallinställelsekostnader utgöraföreslåskapitel 6I partsatt enen

rättshjälpskostnad.
199394budgetåretunderrättshjälpskostnaderna uppgicktotalaDe

förmiljoner kronorför brottmål och 337miljoner kronortill 377ca
uppgickuppgift från DomstolsverketEnligträttshjälp. statensallmän

och imiljoner kronorbrottmål till drygt 11ibevisningkostnader för
återbetalaskostnaderkronor. dessamiljon Avdrygttvistemål till en

Sammanlagtåterbetalningsskyldighet.reglernaenligtmindre del omen
fåråterbetalningsreglernaGenommiljoner kronor.37återbetalades ca

uppgifter% utgifterna. Någratillbaka drygt 5således omstaten av
Ominte.bevisning finnsåterbetalningendelhur stor avsersomav

biträ-förkostnaderäterbetalningsskyldigheten förmellanförhållandet
för-desammaoch för bevisningförsvarareoffentliga ärde och som

återbetal-den ålagdakostnaderna skullede totalamellanhållandet
halv miljon medmed drygtminskaningsskyldigheten samma av-en

minskningentvistemålen tordeBeträffandeidag.giftssystem avsom
medför innebärförenkling förslagetmarginell. Denbliintäkterna som

kostnadsökning ieventuellfördelarsåenligt min mening attstora en
godtas.storleksordning kandenna

ansökningsavgiftpåtilläggsavgiftendag beräknas ävenI statensom
tvistemåluppgift hur mångaNågonRhjL.9 § 5står för enligt omp.

inte. Enligt SCB:sfinnsbetalas dettaansökningsavgift sättdär
hade rättshjälpnågonandelen mål där1992statistik år parternaavvar

förhållande gällermotsvarandemål.antalet Om% totala27 detca av
000.uppgå till 28rättshjälpmål medskulle antaletår 1993för ca

rättshjälphareller svarandenkärandenuppgift detNågon är somom
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finns dock inte och inte heller finns uppgift rättshjälp beviljatsom
sedan avgift betalats. uppskattning uteblivnaredan En intäkter blirav
således mycket osäker. Om rättshjälpen subsidiär till rättsskydds-görs
försäkringar många målkommer dessa falla bort. Om dessutomattav

beviljas vissarättshjälp inte skall kunna i äktenskapsskillnadsmâl se
avsnitt kan ytterligare l0 000 mål5.4.3 räknas bort, varför deca
uteblivna i sig torde uppgå till miljonintäkterna l kronor. Det skallca
emellertid betonas avräkningen blir väsentligt enklare och mindreatt

förslaget genomförs.resurskrävande om
gånger rättshjälpsreglernaJag har flera betonat måste görasatt

rättshjälpsavgiftenenklare och lätthanterliga. Om beräknas endastmer
på kostnaden för biträdet respektive försvararen blir reglerna lättare att
tillämpa jämfört med vad gäller idag. Jag därför avgiftenattsom anser
skall beräknas viss andel ersättningen till biträdet. Om denavsom en

biträdeskostnaderna föreslås i avsnitt införs,begränsning 5.2.2av som
så fastställts,dessutom den rättssökande hurvet snart procentsatsen

till.mycket avgiften kan uppgåmestsom
användasEnligt direktiven skall där de bäst behövs.resurserna

Mindre flesta rättssökande själva kunna stå för.kostnader bör de Det
procentregeln meddärför lämpligt komplettera regelär att atten om

viss avgift alltid skall betalas, på försäk-minsta sätten samma som
ringsbolagen har viss minsta självrisk. Rättshjälpsavgiften bören
därför minstviss kostnaderna, dock vissutgöras procent av enav en
angiven % kostnaderna, dock minst kr.10 1 000t.ex.summa, av

Ett lämpligt antal avgiftsnivåer hänsyn till bådetar att systemetsom
tillämpabör rättvist och lätt enligt min mening fyra nivåer.ärattvara

Beroende den rättssökandes ekonomiska situation bör avgiften
variera %mellan och 40 kostnaderna, kompletterat med mini-5 av en
miavgift kan variera mellan l 000 och 7 000 kr. demFörsom som

torde någon minimiavgift inte behövas denhar det ställtsämst utöver
skall betalas för den obligatoriska rådgivning förslås iavgift som som

kapitel Vilka besparingar sådant avgiftssystem skulle med-ettsom
svårt beräkna. Avsikten inte heller i första handföra är är göraatt att

besparingar öka intäkterna från avgifterna avgifts-att attutangenom
sådant skall medverka till kostnaderna för rätts-attsystemet som

avgifthjälpen totalt minskar. Genom den rättssökandes på-sett att
mycket kostnaderna uppgår till i ärende får hanverkas hur ett ettav

försöka hålla dessa kostnader så låg nivåintresse atteget en somav
komplicerade lång-möjligt. får särskild betydelse i ochDetta mer

kostnaderna kan uppgå till belopp. dagensdragna ärenden där Istora
låg rättshjälpsavgift iinnebär detta rättssökande medsystem att en

Beräkningar bilaga visar vidarepraktiken får slags frikort. se 3ett
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avgift jämförtfå betala något högre medde flesta kommer attatt en
medför därmed inte någon kost-förhållanden. Förslagetnuvarande

blirättshjälpskostnaderna skulle oför-nadsökning för ävenstaten om
syftet rättshjälpskostnaderna idockändrade. Som ärangetts attovan

minska.sin helhet skall komma att
kunna ske denpåJämkning bör sätt rätts-som nu omsamma

väsentligt rättsligaförhållanden ändras innan densökandes ekonomiska
påAvsikten jämkning skall ske såavslutats.angelägenheten sättär att

inågon de nivåer lagen.ändras tillatt procentsatsen som angesav
%. Jämkningaldrig kunna understiga 5skall såledesProcentssatsen

redan uppkomna kostnader.princip aldrig kunnaneråt skall i avse
felbedömningväsentligockså kunna skeJärnkning skall om ensom nu
oriktigatidigare fastställdes ellergjordes då procentsatsen om upp-

grund för beslutet.gifter legat till

underlagetekonomiska7.3 Det

Gällande7.3.1 rätt

rättssökandes beräknadegrundas denRättshjälpsavgiften skall
enligt DomstolsverketsBeräkningen skall,årsinkomst § RhjL.12

föreliggerfaktiska inkomsterpå grundval deföreskrifter, ske av som
före och deunder tidensöks inkomsternarättshjälp närmastnär samt

efter ansökantidenundersannolika inkomsterna rätts-närmast om
Även inkomst.socialbidrag räknaskontinuerligt utgåendehjälp. som

tidigare make,underhållet make,rättssökande bidrar tillOm den av
underhållsskyldigbarn hansambo, barn eller är moteget annat som

förhalvt basbelopphöjs inkomstgränsen medenligt föräldrabalken, ett
RhjL.första stycketdessa 13 §och personervar en av

Är väsentligen ökad eller nedsattförmågarättssökandesden
särskildskuldsättning ellerförmögenhetsinnehav,grund annanav

skäligtårsinkomsten jämkas medskall den beräknadeomständighet,
RhjL.andra stycketbelopp 13 §

på förmögen-föreskrifter vadDomstolsverketsI närmare sättanges
skuldBl.a. skall förmögenhet ellerskall beaktas.het och skuldsättning

den rättssökande borfastighet eller bostadsrätthänför sig till somsom
i inte beaktas.
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överväganden7.3.2

ekonomiska förmågan bör också i fortsättningenBedömningen denav
Även enklarefrån faktiska förhållandena. det skulleutgå de om vara

i Danmark utgå från taxeradeoch lättkontrollerbart att senastsommer
medjag det lämpligare beräkningen skerinkomst äratt att ut-anser

ansökningstillfälletfrån de förhållande föreligger vidgångspunkt som
förväntade förändringar.med beaktande av

rättssökande berättigad till rättshjälpdet skallNär avgöras ärom en
rättshjälpsavgiften börskall gälla föroch vilken procentsats ettsom

underlag motsvarande den nuvarande inkomstgränsenekonomiskt --
utgångspunkt från denfastställas. underlag bör beräknas medDetta

årsinkomst och ekonomiska förhållanden i övrigt varvidrättssökandes
beaktats. bestämmelser be-försörjningsbörda skall Närmareäven om

ekonomiska underlaget kan i fortsättningenräkning det görasävenav
regeringen bestämmer.regeringen eller myndighet somav

föreskrifter utformas så devill understryka dessa börJag ärattatt
i förenkling måste denlätta tillämpa. led dennaEtt attatt nu-vara

rättshjälp,pedagogiska för ansökanvarande inte särskilt blanketten om
i 20 år, moderniseras ochi sina huvuddrag varit oförändrad översom

utformas lätthanterligtpå tydligt och sätt.ett mer
framgå underbör blanketten klart uppgifterna lämnasDet attav

den underskriftstraffansvar. Dessutom bör rättssökande singenom ge
uppgifterna hans får kontrollerasmedgivande till inkomsterett att om

försäkringskassa och skattemyndighet.hos
Vad försörjningsbörda jag det tillräckligtäratt attanseravser

fullgörsådan beaktas på så den faktiskt sin försörjnings-sätt att som
förbehålla sig krbörda barn får belopp 15 OOOgentemot ett om ca per

OOO kr.barn, dock aldrig 75änmer
enligt direktiven rättshjälps-Beträffande barn skall övervägas om

ledning vårdnadshavarens inkomster iavgiften bör beräknas med av
stället för barnets inkomster. tvistemål där barn iDe är ärparteregna
första hand underhâllsmål och faderskapsmål. När talan underhållom

äktenskapsskillnadsmål praxis för-förs i eller vårdnadsmål har iett
ocksåäldrarna med avseende på underhållstalan.ansett partersom

beviljatstidigare praxis 1957 465 har fri rättegång inteI NJA s.
underhåll till barnet, med hänvisning till under-barn i mål attett om

hållsskyldigheten fick innefatta skyldighet stå för kost-attanses en
få tillnaderna för rättegång fördes för underhållsbidragatt uten som

barnet.
År för rättegångs-1985 infördes bestämmelse ersättningomen ny

underhåll Enligt dennakostnader i mål till barn 7 kap. 19 § FB.om
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skäl, förordnas vardera skall bärafår, finns särskildadet att partenom
förinte sådana skäl finns skall, i ställeträttegångskostnad. Omsin

bor ihop med åläggasden förälder barnetbarnet, ersättaatt mot-som
1984852165. Regelnrättegångskostnaderdennes prop. ärparten

till denna bestämrnel-Bakgrundentillämplig endast barnetnär är part.
resultat,ansågs leda till stötandetidigare ordningendenär t.ex.attse

ersättnings-barn ålagtsexekutiva åtgärder vidtogs ettmotatt som
praxis utbildats innebarhadeskyldighet. Vidare att statensen som

för kostnader förfordran barn på ersättning rätts-motpartensmot ett
propositionen 10slag generellt eftergavs. I s.hjälp i mål aktuelltav

måste frånför lösa problemetanfördes bl.a. göra avstegatt attman
fråga rättegångskostnader och be-dittillsvarande idet synsättet om

i underhållsmåletförälder företräder barnethandla den partsomsom
Underhållsfrågan ligger i principsåvitt gäller kostnadsansvaret.
varför det framstår rimligtintresseockså i den förälderns attsom

rättegångskostnaderna. de fall barnet ochför Idel idenne ansvarettar
sammanflätadde förutsättas hatillsammans kanföräldern bor en

anfördesockså innebära, det,lösning skulleekonomi. sådanEn att
jämspelta.blirparterna mer

rättegångskost-enligt 3 kap. ll § FB,faderskapsmål gäller,I att
fört talan faderskap. Undan-kvittas socialnämndnaderna skall omom

förfarit vårdslöst eller dylikt. Omigörs parttag enen processenom
han ellerförfarit på sådant kanställföreträdarevårdnadshavare sätt

Enligt kommen-vållatsbli ansvarig för kostnaderhon part.annansom
uppl. 109 ff.Föräldrabalken, Wallin, 4till rättegångsbalkentaren s.
också måleträttegångskostnaderna skall kvittasgäller regeln att om

för barnetfråntill följd yrkande änutvidgats representantannanav
inte kan för-Huvudregeln barnetsvaranden.nämnden eller är attav

rättegångskostnader.pliktas ersätta motpartens
inkomster elleri Sverige torde saknaflesta barnDe egenegna

i stället, det uttrycksFlertalet barn harförmögenhet betydelse. somav
ekonomi sammanflätadpropositionen,i citeradeden ärsomennyss

barnet bor tillsammans med. Näreller de föräldrarmed den ettsom
inkomsterdet likafullt bara barnetsbeviljas rättshjälpbarn är som

Grundavgiften blir ofta denrättshjälpavgifterna.grund förläggs till
noll.lägsta möjliga, dvs.

skyldiga försörjaenligt kap. 1 § FBEftersom föräldrarna 7 är att
till barnets behov ochskäligt med hänsynbarnet efter vad ärsom

för kostnaderde ocksåförmåga det rimligtföräldrarnas är att ansvarar
skallOm rättshjälpsresursernauppstår i anledning process.av ensom

dem dettillgodo bäst behöverfördelas så de kommer dem äratt som
med god ellertillhör familjerinte rimligt bidrag till barnatt somge



SOU lnkomstgräns1995:81 och rättshjälpsavgzft 177

mycket god ekonomi. Man bör i stället också i fråga rättshjälp iom
första hand utgå från barn blir försörjda sina föräldrar. Iatt av ange-
lägenhet underhåll och faderskap liggerrör frågan också isom
förälderns intresse. En sådan ordning skulle också minska de olikheter

finns vid behandlingen bl.a. rättshjälpsfrågor, beroende påsom nu av
talan underhåll väcks fristående eller i mål äktenskaps-om om om

skillnad eller vårdnad.
När barn ansöker rättshjälp bör därför barnets ekonomiskaett om

underlag beräknas på den förälders inkomst barnet bor tillsam-som
med. de fall barnetI bor tillsammans med båda föräldrarna ochmans

ingen dem barnets kan avgiftenär beräknas utifrån denmotpartav
högsta inkomsten alternativt medelinkomsten från dem båda. Om den

föräldern bör det ekonomiska underlagetär alltid beräknasmotpartena
utifrån den andra förälderns förhållanden. Om barnet inte bor hos
någon föräldrarna bör det ekonomiska underlaget beräknas utifrånav
barnets ekonomiska förhållanden. Detsamma bör gälla barnetegna om
har betydande tillgångar eller inkomster medan föräldrarna har det

ekonomiskt ställt.sämre
föreslagnaDen regeln bör gälla den rättssökande under 18 årnär är

angelägenheten underhåll till barn, denrör rättssökandesamt om om
mellan 18 och 20 år,är under förutsättning den rättssökande boratt

hos föräldrarna eller den förälder inte är motpart.som

7.4 Basbelopp eller siffror

Jag har inledningsvis anfört reglerna rättshjälp bör bli enklareatt om
och överskâdliga. En bidragande orsak till rättshjälpslagenattmer
upplevs komplicerad och svárhanterlig de beloppsgränserär attsom

finns i lagen, inkomstgränser och biträdegränser närt.ex.som ett
själv får besluta utredning, angivna visst antal ellerär ettom som en
viss andel basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäk-ettav om
ring. Dessutom det basbelopp skall användasär det gälldesom som
året innan den rättssökande ansökte rättshjälp. Förutom det görattom

svårtillgänglig innebär det två vidtexten tid-t.ex. att parter, samma
punkt, kan ha olika möjligheter erhålla utredning beroende påatt en

de ansökte rättshjälp.när om
En praktisk nödvändighet i detta sammanhang också ha till-är att

gång till Domstolsverkets broschyr rättshjälp och Dentaxor.om ur-
sprungliga anledningen till det basbelopp skall användas,att ärsom
det gällde året innan ansökan rättshjälp gjordes, för övrigtsom om var
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1972:4tabeller i tidtillhandahålla dessa prop.skulle hinnaatt s.man
312.

naturligtvisbasbeloppimed ärFördelen gränserna attatt anges
penningvärdet förändras. Jagförjusterasinte behöverlagen att anser

angivna nackdelarna. Detdefördeldennaemellertid inte uppvägeratt
börgivetalltiddet inte gränsernapåpekas ärskall dessutom attatt

uttryckligenstället förförändringar. Ipenningsvärdetsfölja att anges
fastställasgränsvärden kunnadessade flestai lagen bör av rege-av

viktigasteregeringen bestämmer. Demyndighetringen eller den som
rättshjälperhållaförinkomstgränsenfrämst rättengränsvärdena, att

dock iutifrån, börskall beräknasavgifternaoch de värden angessom
antalstället för visstsiffror iuttryckas ibör delagenlagtext. l ett

Lagstiftaren måste där-andel basbeloppet.vissellerbasbelopp aven
förändringarpenningsvärdetsjusterasbeloppenbevakamed att om

finns detuppfattningEnligt mintill detta.skälfaktorereller andra ger
Vid inflationolika beloppen.revidera deårligenskäldock inte att en
femte år.granskningmeddet räckakanpå 2-3 vartprocent en
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8 Ersättningsskyldighet för

rättshj älpskostnader

Förslag: Vid fastställande ersättningsskyldighet för rätts-av-
hjälpskostnader för respektive medpart skall endastmotpart
kostnaderna för ersättning till rättshjälpsbiträdet beaktas.

Särskilda bestämmelser kostnadsansvar vidom gemensam-
ansökan äktenskapsskillnad skall inte längre finnas.om

8.1 Medparts och kostnadsansvarmotparts

8.1.1 Gällande rätt

En kostnad har rättshjälpskostnad kanersattssom som en vara gemen-
för flera medparter. Enligt 31 § RhjL skall och desam a var en av

medparter inte haft rättshjälp, åläggas till betala den delatt statensom
kostnaden kan belöpa på honom. Bestämmelsenav som anses om

medparts kostnadsansvar infördes âr 1988 se 198788:73 72prop. s.
och 106 f.
Om flera i anlitar ombud, departer gent-en process samma anses

ombudet solidariskt betalningsansvariga för dennes arvode,emot vara
såvida inte har avtalats. Ombudet kan således vända sig tillannat en

dem och kräva hela arvodet. Om den har rättshjälputav personen
betalas hela arvodet För de inte har rättshjälpstaten. att parterav som
inte skall kunna åka snålskjuts rättshjälpen har bestämmelsen i
31 § RhjL införts a. 72 f.. Bestämmelsen har konstrueratsa prop. s.
så den skall tillämpas rättshjälpen har betalat kostnaderatt om som
varit för flera medparter. bakomliggandeDet avtalsför-gemensamma
hållandet mellan ombudet och hur kostnaderna skallparterna om
fördelas inverkar inte på betalningsansvar Be-parternas mot staten.
stämmelsen kan bara tillämpas vid domstol och betalningsskyldighet
kan endast åläggas i domstolsprocess.är parterpersoner som en
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det inte finns skälhuvudtaletefterskallFördelningen göras om
det överlämnastill paragrafenförarbetena sägsdet. Italar attmotsom

bör med-omständighetervilkarättstillärnpningentill avgöraatt som
rättsfall finns dockavgörandehuvudregeln. Någrafrånföra avsteg

1984:66propositionen SOUgrund förlåg tillbetänkandetinte. I som
ofta kunnafördelning, börförgrund164 att annansomangess.

saken.i självaharandeldenläggas parternasom
skall avdragRhjL bestämsenligt 31 §betalningsskyldighetInnan a
enligt §betala 31har ålagtsellerför vad attgöras motpart annan

alltidRhjL skallbetalningsskyldig enligt 31 §blirRhjL. Den asom
rättssökande med sinOm den rätts-ersättningen tillbetala hela staten.

andel kost-sintilläggsavgift har betalat änochhjälpsavgift avmer
delenöverskjutandetillbaka denRhjLenligt 32 §får hannaderna av

staten.
kostnad ibestämmelser i laggällerRhjLEnligt 31 § motpartsom

förErsättningrättshjälpskostnader.frågairättegång även motpartsom
betalas.dock inteskallränta

fördelning finnsoch dessasrättegångskostnaderBestämmelser om
Bestämmelserrättegångsbalken RB.kap.och 31i 18 kap.främst om

finns i 21 kap.mål i länsrätteni vissaersättningsskyldighetmotparts
skallförlorande ersättaHuvudregelnföräldrabalken. är13 § partatt

Åtskilliga bestämmel-rättegångskostnad.dennesvinnandeden parten
familjerätts-speciellt idock,regel finnsfrån dennaundantagmedser

stå sinskallvarderaoftainnebärreglermål. Dessaliga partenatt
målet.utgången ikostnad oavsett

oberoendefastställasRhjL skall§Ersättningsskyldighet enligt 31
i kostnadsfrâgan.avtalatvadoberoendeochyrkande parternaavav

i måletutgångenanledningkostnadsfrågan iprövningNågon avav
de förlikts NJAanmältinteenligt praxis närkan göras attparterna

1976 259.s.

Överväganden8.1.2

hakostnadsansvar sägsreglerRättegångsbalkens RB motpartsom
uppnåsreparativ.dels Dettafunktion,handlingsdirigeradedels enen

huvudregel får ersättaförlorardenatt process somensomgenom
Åtskilliga finns dock frånundantagkostnader.dennesmotparten

Undantagenfamiljerättsliga området.framför allt dethuvudregeln
kostnader.ofta stå sina Dennaskallvarderainnebär partenatt egna

förloranderättshjälpsområdet, dvs.princip bör gälla partäven en
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rättshjälpskostnaderfortsättningenskall i ersättaäven motpartens om
särskilt stadgat.inte ärannat

kapitelhanteringen på rättshjälpsomrädet har jag iförenklaFör att
rättshjälpsavgiften skall beräknas endast på biträdetsföreslagit7 att

ersättningsskyldighetskäl börersättning. Av motpartsen avsesamma
rättshjälpen subsidiär tillersättning. Omendast denna görs rätts-

familjerätts-rättshjälp i huvudsak beviljas iskyddsförsäkringar torde
ofta skall stå sin kostnad. Detdär varderaliga angelägenheter parten

fallfastställa ersättningsskyldighet i färrebli aktuellttorde därför att
%biträdets ersättning drygt 98Eftersomi dag. utgör rätts-än av

för bli marginellt jämfört medtorde bortfallethjälpskostnaderna staten
samtliga rättshjälpskostnader.ersättningsskyldigheten skulle avseom

ersättningen endast beräk-väsentligtkan underlättasHanteringen om
denna fördel ochersättning.på biträdets Jag övervägerattansernas

därför bör införas.sådan ordningatt en
fastställa ersättningsskyl-bli aktuelltkommer detInte heller attatt

Eftersom rättshjälpnågon utsträckning.dighet för medparter i större
farniljerättsliga angelägenheter där detförekomma ioftast kommer att

tillfällen dåmedparter kommer antaletsällan finns flera ersätt-mera
fastställas begränsat.ningsskyldighet skall att vara

finnas förfinns i dag bör dockmotsvarande denEn regel attsom
åka snålskjuts den harhindra medpart skall kunnaatt somen

f..198788:73 72rättshjälp se s.prop.
beträffande ersättningsskyl-skälAv motpartsangettssamma som

ersättningsskyldighet beräknas endast biträdetsdighet bör medpart
kostnader.

vid ansökan8.2 Kostnadsansvaret gemensam
äktenskapsskillnadom

i de fall endast den maken harEnligt 31 § RhjL skall,b rätts-ene
hälften rättshjälpskostnaderna.betalahjälp, den andra åläggas att av

inte skyldig betala vadeller hon dockHan änär att mot-mer som
rättshjälp beviljats.grundavgift skulle gällt Dess-den omsomsvarar

eller haftinte ersättningsskyldig han hondenne makeärutom om
oskäligt med hänsynför biträde eller detkostnaderna äreget annars

enligtvad make skall betalatill omständigheterna. Om summan av en
rättshjälpsavgift överstigeroch den rättssökandesdenna bestämmelse

återbetalasskall den överskjutande delenkostnaderna för rättshjälpen
till den rättssökande.statenav
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såväl förRhjL orsakat mycket arbetei 31 b § harBestämmelsen
har olikaRättshjälpsmyndigheten. Domstolamafördomstolarna som

sinaersättningsskyldige möjlighetbereda denrutiner för attatt ange
uppgift eventuellt biträde. Miss-förhållanden ochekonomiska egetom

emellanåt inte vikten dessaofta och maken inserförstånd uppstår av
ålagts betala halvafår besked hanuppgifter förrän han attattom

sig orättvist behandlade förMångakostnaden för rättshjälpen. anser
biträde. orsakar mångaandra makens Dettade tvingas betala denatt

domstolarna;Rättshjälpsmyndighetenpersonalen påtelefonsamtal till
ersättningsbeslutet tillöverklagar ocksåDomstolsverket. Mångaoch

Hovrättsprocessutredningenundersökninghovrätten. Enligt somen
% alla tvistemål i hov-låtit utföra 4Domstolsverketoch utgörs ca av

återbetalningsskyldighet förmål där fråga endast ärrätt mot-omav
mål torde i huvudsak tillämp-rättshjälpskostnader. Dessaparts avse

därmedde avskrivs sällan. De drygtb § RhjL ochningen 31 utgörav
slut ändras ii sak. Tingsrättens% alla tvistemål6 prövas casomav

uppgiftervanligaste orsaken tyckamålen.23 Den att nyavaraav
ilämnas hovrätten.

detta kostnads-statistik vilka inkomsterNågon särskild över som
inte. rimligt antagande dockmedför för finns Ett är attstatenansvar

grundmiljoner betalas inoväsentlig del de 15inte avca somaven
betal-enligt rättshjälpslagen ålagdåterbetalningsskyldighetålagd avser

ning enligt b § RhjL31
införs för rättshjälp i angelägenheterpå särskilda skälOm krav

vidrättshjälp sällanäktenskapsskillnad kommerrörande att gesmera
äktenskapsskillnad. Mot bakgrund häravansökan samtgemensam om

RhjL fört med sig i formbestämmelsen i 31 b §de nackdelar av
onödiga irritationsmoment förför domstolarna ochmerarbete parterna

bestämmelsetillräckliga skäl för behålla medfinns det inte att en
äkten-innehåll. två makar ansökermotsvarande Om gemensamt om

skall alltså i fortsättningen denhar rättshjälpskapsskillnad och den ene
del rätthjälpskostnaderna.åläggas betala någonandre inte att av

rättssökandes och dennes8.3 Den
för kostnadernaställföreträdares ansvar

vårdslöshet eller försummelsevid

försummelse föranlettvårdslöshet ellerden rättssökandeHar genom
skall han enligt § RhjL,kostnader för rättshjälpen, 31ökade ersättac
gäller hur fördessa kostnader. Dettaför rätts-oavsett ansvaretstaten
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gäller denfördelas. Motsvarandeövrigt skallhjälpskostnadema i även
ställföreträdare.rättssökandes

försumligahand på vårdslösa ochsyftar i förstaBestämmelsen
Ökade för rättshjälpen kangång. kostnaderärendesåtgärder under ett

uteblir frånhar rättshjälpdenuppkomma attt.ex. ensomgenom
insettpåstående eller invändning hanframställerförhandling eller som

försum-vårdslöshet ellerhansaknade fog. Harinseeller bort genom
också beaktas. Bestäm-utredning kan dettaonödigförorsakatmelse

sådana före-åtgärderemellertid andra änomfattarmelsen även som
sådanatillämpas iavseddgång. Den ävenärendetstagits under är att

insett ellerärende hanrättshjälp inlettden harfall där trots attettsom
ochfog 1972:4 333saknade prop.anspråkhansbort inse att s.

33.198889:117 s.prop.
förpliktas betalaförsumlig skallvårdslös ellervaritDen attsom

vårdslösheten respektiveuppkommerkostnadden extra genomsom
skall därefter inte beaktaskostnad rätts-närförsummelsen. Denna

ersättningsskyldighetrespektive medpartsochhjälpsavgift motparts
skall bestämmas.

i fort-ställföreträdare böroch dennes ävenrättssökandeDen
uppkommitkostnaderbetala föråläggaskunnasättningen att som
kostnadsansvarförsummelse. Dettaellervårdslöshetgrund derasav

utredning ochrättshjälpen, dvs.kostnader församtliga ävenbör avse
bevisning m.m.

vid fastställandeFörfarandet8.4 av

ersättningsskyldighet
stycket§ förstabetalas enligt 31skallangående det beloppBeslut som

handläggningeni samband medmeddelas§§ RhjL,och 31 att ava-c
RhjL.33 §ärende avslutasmål ellerett

återförvisarbeslut ochdom ellerundanröjerdomstolOm ettenen
domstol till vilken måletdock denåligger dettill instansmål lägreett

förslutligen skalltillställning rätts-återförvisas att ta svarasomvem
stycket RB.§ tredje18 kap. 15hjälpskostnaderna

yrkandeskall oberoendemyndighet prövadomstol ellerEn aven
de behand-tillämpa någonförutsättningardet föreligger att av nuom

bl.a.innebär1987 240. Detbl.a. NJAlade bestämmelserna se atts.
skalleller domöverklagat beslutvid ändringöverinstansen ettav

såväl i under-rättshjälpskostnaderförersättningsskyldighetpröva
fall ytterligarevissa kaninstansen. I ersätt-högrei deninstansen som
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ningsskyldighet komma bestämmas i den högre instansenatt trots att
underinstansens beslut kostnadsfördelning inte överklagats. Omom

biträdesersättningenendast överklagas och ersättningen höjs i över-
instansen åligger det denna i förekommande fall ålägga den för-att
lorande i underinstansen den ytterligare ersättningsskyldighetparten

blir följden den höjda biträdesersättningen 1980NJA 343.som av s.
Ersättningsskyldighet enligt § första31 stycket och 31 §§ RhjLa-c

samtliga rättshjälpskostnader i ärendet. Avgränsningen i 18 kap.avser
8 torde vägledande för§ RB de myndigheter inteävenvara som
tillämpar rättegångsbalken 197879:90 489, jfrprop. NJA 1980s. s.
786. Detta innebär ersättningsskyldigheten kan kost-ävenatt avse
nader fastställts vid myndighet Rättshjälpsmyndig-t.ex.som en annan
heten.

domstol eller RättshjälpsmyndighetenNär beslutar skall ersättnings-
skyldighet till visst belopp. När det gäller ersättningsskyldig-ettanges

enligt förstahet 31 § stycket RhjL ankommer det på Rättshjälpsmyn-
digheten därefter besluta hur beloppet skall fördelas mellan denatt om

haft rättshjälp och Om beslutet meddelas skallstaten.som av annan
betalningsskyldigheten bestämmas till kostnaderna i dessatt avse
helhet eller till viss kvotdel något bestämt belopputan atten anges.

Ersättningsskyldighet bör i fortsättningen fastställas i sambandäven
med handläggningen mål eller ärende avslutas. Domstolatt ettav
respektive Rättshjälpsmyndigheten skall då fastställa ersättningsskyl-
digheten vissttill belopp. Hur mycket detta belopp skallett av som
betalas till respektive den rättssökande kan bestämmas vidstaten av-
räkningen.
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9 Rådgivning

Förslag: Rättshjälp skall alltid föregås minst timmesav en-
rådgivning.

Rådgivning skall kunna pågå under högst två timmar och vid-
behov kunna delas på två tillfällen.upp

Avgiften för rådgivningen bör grundas på den timkostnads--
gäller för ersättning till rättshjälpsbiträde. Avgiftennorm som

skall kunna ned den meddelar rådgivningen.sättas av som

9.1 Gällande rätt

Rådgivning regleras i 46-48 §§ RhjL. Rättshjälpsforrnen rådgivning
innebär enligt 46 RhjL rådgivning§ eller jämförlig åtgärd iannan en
rättslig angelägenhet under högst timme. Rådgivning kan lämnas ien

alla rättsliga angelägenheter. Vissanästan angelägenheter, t.ex. upp-
rättande självdeklaration, förrättande bouppteckning och inskriv-av av
ningsärenden enligt jordabalken dock undantagna.är

Rättshjälp rådgivning står för såväl fysiskaöppengenom som
juridiska inkomst. Rådgivning sker avgiftoavsett motpersoner en som
för varje påbörjad tidsperiod femton minuter fjärde-motsvararom en
del grundbeloppet.av

Avgiften får ned så den inte överstiger densättas grundavgiftatt
skulle ha bestämts allmän rättshjälp beviljats.som om

Rådgivning advokat eller biträdande jurist advokat-ges av av
byrå. meddelarDen rådgivningen har avgiften.nedrätt sättaattsom

tillErsättningen den meddelat rådgivning rådgiv-utgörssom av
ningsavgiften. Om avgiften ned utgår ersättning allmännasatts av
medel till den meddelat rådgivningen. Denne har också tillrättsom
ersättning för kostnader för tolk föroch översättning uppdragetsom
krävt.

allmänOm rättshjälp beviljas efter rådgivning skall kostnaden för
rådgivningen kostnad för den allmänna rättshjälpen.anses som en
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betalning pårådgivningsavgift skallErläggande som enansesav
gmndavgiften.

överväganden9.2

mindreutnyttjas i alltkommitharrådgivningRättshjälpsforrnen att
omfattning.

till-râdgivningaruppgick antalet197374budgetåretUnder ca-
rådgivningsavgift be-eftergivenellerför nedsattErsättning000.25

rådgivningsärendena25 000defallen. Avhälftenigärdes caavca
%.6616 500 elleradvokatbyråerna förde allmännasvarade ca

rådgivnings-uppgick antalet199394budgetåretårTjugo senare
statistik987. Någonadvokatbyråerna till lde allmännavidärenden

förhållandena fort-Omfinns inte.byråerenskildaför antar attman
antalet rådgiv-totalaskulle det1970-taletpådesammafarande är som

ärenden därdetorde kommaTill detta000.till drygt 3uppgåningar
redovisasdärför interättshjälpsärende ochövergår irådgivningen ett

särskilt.
Rättshjälpsmyn-inte.nedsättningar ñmispå antaletstatistikNågon

råd-rördeärendenbudgetår 800underhadedigheten somcasamma
avgiftvid nedsattersättningbegärankan förutomgivning. Dessa om

Huvuddelentolkkostnaderersättning förbegäranäven m.m.omavse
nedsättningsärenden.docktorde utgöras av

utvidga råd-ochförbättramöjligheternadirektiven börEnligt att
tillämpningsområde för råd-utökatundersökas. Ettgivningsinstitutet

den allmännamedföra rätts-direktivenenligtkangivningsinstitutet att
både dekostnadslättnader förinnebäraskullevilketavlastas,hjälpen

ochrättssökande staten.
Grundbeloppetgrundbeloppet.rådgivningsavgiftendagI motsvarar

RhjL,enligt 22 §biträde,ersättningdeni sin ettturmotsvarar som
ersättningfår såledesBiträdetarbete. oavsetttimmesfår för sammaen

rådgivning. Efter-ellerrättshjälpallmänutförsarbetet somsomom
blir kost-grundavgiftenfrånfår räknasrådgivningsavgiften avsom

denrättshjälp. Omallmänfårför dendensammanaden även som
således,kan hangrundbeloppetmedgrundavgift likarättssökandes är

förkonsultationerhålla längrerättshjälp,ansökerhan enomom
pris.samma

rådgivning måsterättshjälp i formanvändningenökaFör avatt av
utnyttjabilligare änantingenrådgivningenmeningmin attenligt vara

obligatorisk.ellerrättshjälp varaannan
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väljer det första alternativet, kommer medOm all sannolikhetman
öka. innebär ökadeantalet rådgivningar Det kostnader föratt staten

förutsatt biträdet får betalt för mellanskillnaden. Detstatenatt av
skulle medföra ökad administration för advokatbyråernaäven samten

förökad arbetsbelastning Rättshjälpsmyndigheten. Eftersom råd-en
utnyttjas inkomst skulle sådan ändringgivning kan dess-oavsett en

medföra alla rättssökande subventionerades, dvs. deävenattutom
inte behöver ekonomisk hjälp.som

obligatorisk inledande rådgivning skulle medföra denEn rätts-att
fick bättre underlag för han vill vidaresökande avgöraett att om

innan ansökan rättshjälp Under den inledandemed ärende görs.ett om
överblick ärendet redogöra någottimmen kan biträdet och föröver

rättssökande kan också fâ uppfattning vilka kost-rättsläget. Den en om
uppstå och efter vilken han skall betalanader kan procentsatssom

rättshjälpsavgift.
med obligatorisk rådgivning därför enligt minAlternativet är

mening föredra.att
rådgivning kunna lämnas endast advokat ellerSom hittills skall av

jurist advokatbyrå. Om den rättssökande väljerbiträdande på vändaatt
kan förordnas till biträde alltsåsig till någon annan som men som-

emellertid rimligtinte rådgivning det inte kräva denkan är att attge -
rådgivning först måsterättssökande för uppfylla kravet vändaatt

biträdande jurist på advokatbyrå. stället bör isig till advokat eller I
kunna motsvarande konsulta-sådana fall rådgivningen ersättas av en

till biträde.tion den skall förordnasav som
fall skall kunna verkligt alterna-Om rådgivning i enklare utgöra ett

alltid tillräckligt med rådgivningtiv till rättshjälp det inte underär
vid endast tillfälle. vissa ärenden kanendast timme och Iett t.ex.en

biträdet behöva inhämta vissa uppgifter innanden rättssökande eller
äktenskapsskillnadsmål med betänketid kannågot klart råd kan Iges.

värde rådgivning inför ansökandet emellanåt ävenattvara av ges om
fullföljd. Rådgivning i och angelägenhet bör därför kunnasammaen
pågå sammanlagt två timmar och kunna delas två till-under upp

rådgivningens omfattningfällen. bedömningen fårDen närmare av
rådgivningen ilämnar rådgivningen. Omden ängöras ges merav som

avräknas frånbör avgiften för den överskjutande tiden dentimmeen
minimiavgift skall betalas i rättshjälpsavgift.som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer börsom
avgift den rättssökande skall betala för rådgiv-fastställa vilken som

lämpligen den timkostnadsnormningen. Avgiften kan motsvara som
rättshjälp. meddelar rådgivningen bör hagäller vid övrig Den som
ned avgiften. Nedsättningen bör bara komma i frågamöjlighet sättaatt
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kr.inte överstiger 50 000underlagekonomiskademför andra än vars
500avgiften eller i dagslägethalvaske tillkunnaNedsättning bör ca

ordinarie avgift ochmellanmellanskillnadenskallfallsådantkr. I
medel.allmännabetalasavgiftnedsatt av
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Offentligt10 biträde

Förslag: En särskild lag offentligt biträde införs.om-

Offentligt biträde skall förordnas det behövs biträde.när-

Till offentligt biträde skall förordnas advokat eller biträdande-
jurist på advokatbyrå eller, det föreligger särskilda skäl,om

lämplig för uppdraget.ärannan som

Offentligt biträde i utlänningsärenden skall regel för-som-
ordnas först sedan asylutredningen utförts.

Saktaxa bör införas för offentligt biträde i utlänningsärenden-
och s.k. psykiatrimål.

offentliga biträdetsDet besluta utredning begrän-rätt att om-
till utredning till sammanlagd kostnad högstattsas avse en om

5 000 kr.

Invandrarverkets beslut i frågor offentligt biträderörsom-
skall kunna överklagas till Utlänningsnärnnden.

Utlänningsnärnndens beslut skall inte kunna överklagas.-

Polismyndigheten skall kunna bevilja eller avslå begäran om-
offentligt biträde i sådana fall i dag bestäm-motsvarassom av
melserna i 41 § RhjL 5 och 9 Polismyndighetens beslut ip. p.
sådana frågor skall kunna överklagas i ordningsamma som
gäller för andra beslut i sakärendet dvs. till länsrätten.

formerna förEn rättshjälp offentligt biträde. Offentligt biträdeärav
kan förordnas i sådana ärenden i 41 § RhjL. frågaDet ärsom anges

ärenden enskildas personliga rörelsefrihet eller kroppsligarörom som
integritet. Den ärenden avvisnings- och utvisnings-största ärgruppen

Övrigaärenden enligt utlänningslagstiftningen. ärenden i huvud-avser
sak administrativa frihetsberövanden. Enligt 42 § RhjL skall rättshjälp

offentligt biträde beviljas om det mäste behovantagas attgenom
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förinte betala något dennaenskilde behöversaknas.biträde Denav
rättshjälp.form av

1971:76 ochfinns i SOUursprungliga förarbetenaDe prop.
1972:132.

uppgick under budgetåret 9394offentligt biträdeförKostnaderna
kr avsåg utlännings-128 miljonerkr,miljonertill 175 varav caca

övriga ärenden.miljoner avsågkrärenden och 47
tillunder tidrättshjälpen uppgickförkostnadernatotalaDe samma

kr.874 miljonerca
offentligtfrågordirektiv behandlasursprungligautredningensI om

hand tillhänvisas i förstakortfattat. Därbiträde endast prop.
biträdetill offentligtifrågasättsvilken det199293:109, i rättenom

och betalas fråni rättshjälpslagenskall reglerasfortsättningenockså i
bl.a.propositionenDepartementschefen anför i denrättshjälpsanslaget.

37:s.

direkttill biträde iregleralämpligareKanhända det rättenattvore
kostnadernahandlar ochdetmateriella lagstiftningenden omsom

ändrad ordningfördel medEnrättshjälpssystemet.hållas utanför en
omfattningbeviljande ochi frågabestämmelsernaär t.ex.att om-

specifika behovefter deoch utformasbättre kan somanpassas- sådan ordningårendekategorierna. Enolikagällande i desiggör
rättshjälpsområdet.urholkningar pågenerellamotverkaocksåkan

de samladelagstiftningi rätts-ändrade regler görNär attannan
erfarenhetsmässigt besparings-i höjden harstigerhjälpskostnaderna

särskilt drabbat den all-ochrättshjälpsanslagetriktatskrav mot
rimligt.interättshjälpen. Detta ärmänna

kost-sakligt ochvidare 45Departementschefen anförde s. att ansvar
lagrådsremisstillföljas åt. utkastmån bör Imöjligastenadsansvar i ett

avskilja denrättshjälpsanslagetfrånmöjlighetennämndesi ärendet att
verket självtoch låtaInvandrarverksig till Statenshänfördel som

sig dockDepartementschefen sadekostnader.för dessa varasvara
verksamhets-för vissasärskilda lösningarfram medtill gåtveksam att

förordaberedddagen intesig därför förförklaradeområden och att
förändringar.några

Justitieutskottetbehandlartill rättshjälpAnslagbetänkandetI m.m.
uppfattningllf. Enligt utskottetsl99293:Ju26fråga bet.denna s.

förkostnadernalämpligtdetifrågasättafinns det skäl är attatt om
rättshjälpsanslaget. Iskall belastai framtidenbiträdeoffentligt även

kostnader-särredovisninganledningfall finns övervägavarje att aven
kostnadernaordningtänkbarbiträde. ärsådant Enför attannanna

offentligttillochmyndighets anslagrespektive rättenbelastar att
områden.olikalagstiftningenmateriellai denbiträde regleras
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Härigenom skulle den fördelen uppnås och verksamhets-att resurser
följs åt.ansvar

Enligt de ursprungliga direktiven bör utredaren undersöka möjlig-
överföra regleringen beträffande offentligtheterna biträde föratt var

tilloch ärendekategoriema respektive materiell lagstiftning ochen av
lagändringar befogade.föreslå de kan I övrigt intenämnssom anses

några specifika frågor rättshjälp offentligt biträde.rörsom genom
i augusti fickGenom tilläggsdirektiv 1994 utredaren i uppdragäven

nuvarande fördet offentligagöra översynatt systemet att utseen av
biträden i utlärmingsärenden. Direktiven beslutades därför riks-att

socialförsäkringsutskott behandlatdagens antal motioner, i vilkaett
Invandrarverket inte förordnat offentligtkritik riktats biträdeattmot

utredningstiden de jurister förordnats oftaunder och sak-mot att som
i flyktingfrågor bet. 199394:SfUnade kompetens 14.

Bestämmelserna i vilka mål och ärenden rättshjälpom som genom
offentligt biträde får beviljas återfinns alltså i rättshjälpslagen. Efter-

det sig många olika mål och ärenden blir be-rör typer avsom om
stämmelserna svåröverskådliga. Det det också svårare utformagör att

efter de olika behov kan finnas i skildabestämmelserna ärende-som
kategorier. Bestämmelserna skulle sannolikt kunna klarare ochges en

utformning de flyttades från rättshjälpslagen till respektivebättre om
Åtskilligalagstiftning. bestämmelser måstemateriell emellertid vara

för olika mål eller ärenden där offentligt biträdede kangemensamma
förordnas. inte i onödan belasta den materiella lagstiftningenFör att
torde det därför nödvändigt hänvisa till vissaatt gemensammavara
bestämmelser. Det blir visserligen nackdel bestämmelsernaatten om
offentligt återfinnas i olikabiträde kommer lagar. Fördelarna tordeatt

ordningdock med där bestämmelserna i vilka fallöverväga en om
offentligt biträde kan förordnas återfinns i den materiella lagstiftningen
och där förutsättningarna och formerna för förordna biträden regle-att

i särskild lag offentligt biträde.ras en om
Skälen för överflyttning till den materiella lagstiftningen bliren

också beslut rättshjälp och kostnadsräkningarstarkare skallom om
fattas den myndighet handlägger sakärendet och kostnads-somav om

ligger på den myndigheten. Frågorna hänger delvis ihop. Vidansvaret
materiella lagstiftningenöverflyttning till den förstärks ocksåen argu-

för rättshjälp skall fattas sakmyndighetenbeslut ochattmenten om av
för kostnadsansvaret skall ligga den myndigheten.att
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i utlänningsärendenOffentligt biträde10.1

fram-i utlänningsärendenbiträde kan förordnasoffentligtvilka fallI
ärendenhuvudsakligensigRhjL. Detgår § 5-11 rör41 om somp.av

avvisning,sändas landettvängsvis kanutlänninginnebär utatt uren
avvisningutlänningslagenhernsändning enligtochutvisning samt

terroristlagen.utlänningskontroll, den s.k. Isärskildenligt lagen om
till rättshjälp endastföreliggerhos polisenavvisningsärenden rätt om

Offentligt biträde kandagar.förvarhållits iutlänningen än tremer
anmälningsplikt enligt lagenrörandei ärendenförordnasvidare om

utlänningskontroll.särskild
beviljasärenden skallrättshjälp i dessaframgårRhjL42 §Av att

samband medbiträde saknas. Ibehovmåstedetom antagas att av
juli 1978infördes dendenna innebörd 1presumtionsregel medatt en

statsrådetanförde föredragande prop.utlänningsärendenbeträffande
följande:67 bl.a.197778:90 s.

huvudprincipen ingenjagkommitténlikhet medI attvaraanser -
frihetsberövandenlängreavvisningargäller desåvitt utanutom som

hariketkunna avlägsnaspolisen skallbeslutas utan atturav -
Erbjudandet bör ske såoffentligt biträde.erbjudits bistånd ettav

skall avlägsnas.utlänningenifrågabörjar sätta attsnart man --
få bör biträdeutlänningen skallklartFramstår det stannaattsom

undantagsvis sådanaFörhållandena kaninte attutses. varaannars
biträdesådana fall skallföreligger. Ibiträde intebehovnågot av

uppenbartfallet detSå kanförordnas. ärinte heller attvara om
hinderföreligger ochuppehållstillstånd inteförnågon grund att

hemlandet.förpassning tillinte finns mot

huvud-föredragande statsrådet denanförde198889:86I attprop.
allt-citerade propositionenuttryck i denkommit tillprincip nusom

de förslagerinrade föredragandenborde gälla. Därutöverjämt attom
skall beslutaInvandrarverketfram bl.a. innebarlades näratt omsom

uppenbartmåste detverkställighetavvisning med omedelbar attvara
uppehållstillstånd inte heller kanföreligger ochför asyl integrund att

omedelbar verkanmedavvisninggrund. Förbeviljas attannan
undersök-uppenbarske måste saken närmareskall kunna utanvara

sådana fall tordefår inte föreligga. lutredningnågot behovningar; av
offent-behovi regel också kunnaföredragandendet enligt antas att av

fortsatte sedan:Honlig biträde saknas.

jag utred-föreligga. Sålunda delardockhärifrån kanUndantag
förordnasbiträde bör kunnaoffentligtuppfattningningarnas att om

i de fall där dettill hemlandetavvisning ärfrågadet är utomom
rättskultur i svenskdemokratier prägladefråga stabila me-avom
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ning. Offentligt biträde bör också kunna förordnas i övriga fall,
såvitt det inte fråga sända utlänningenär till tredje landatt ettom
där risken för förföljelse och vidaresändande till land där förföljel-

kan inträffa måste betraktas utesluten. Offentligt biträde börse som
vidare alltid förordnas då det fråga asylsökandeär till följdom som

minderårighet, sjukdom eller liknande skäl inte medannatav ens
tolk kan förväntas utföra sin talan rättssäkerhetssynpunktett ur
betryggande sätt.

anslutningl härtill anförde föredraganden vidare till offentligträttatt
biträde i princip borde föreligga redan under polisutredningen attmen

regel naturligtvis viss utredning måste innan det kangörassom av-
biträde skall förordnas.göras om

Av 43 RhjL framgår§ det i utlänningsärenden den myndighetäratt
Ärhandlägger ärendet beviljar rättshjälp. polismyndighetensom som

handläggande myndighet skall prövningen dock hos Rättshjälps-göras
myndigheten ansökan enligt 41 § 5 RhjL skall avslås.om en

Den myndighet ansökan offentligtprövar biträde beslutarsom om
också ersättning till biträdet. Beslut nedsättning yrkatom om av
arvode kan liksom andra beslut i ärenden rörande offentligt biträde
överklagas till Rättshjälpsnärrmden.

10.1. 1 Invandrarverkets handläggning

Det i de allra flesta fallär Invandrarverket fråganprövarsom om
förordnande offentligt biträde i utlänningsärenden. Endast i be-av
gränsad utsträckning den andra myndigheter polismyndig-prövas av
het, Utlänningsnämnden eller regeringen. Däremot Ut-prövar
länningsnämnden i utsträckning kostnadsräkningar, eftersomstor pröv-
ningen såvitt arbete i överklagade ärenden ankommer nämn-avser
den. Invandrarverket och Utlänningsnämnden har utfärdat interna an-
visningar handläggningen ärenden rörande offentligt biträde.om av
Redogörelsen i det följande bygger huvudsakligen på Invandrarverkets
anvisningar.

Förordnande biträdeav

Ansökan uppehållstillstånd här i landet skallgörs tillom som ges
Åberoparpolismyndighet. sökanden någon form politiska skäl förav

sin ansökan polisen kort s.k. grundutredning igör ärendet. Av denen
utredningen skall bl.a. framgå sökandens till Sverige. Polisenresväg

därefterredovisar ärendet till Invandrarverket.
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omedelbar verkställighetavvisning medförförutsättningarFinns
fattanormalt sådantInvandrarverkettredje land kommertill att ett

fall kommer In-biträde förordnas. Ioffentligtbeslut annatattutan
asylutredning i ärendet.fullständigvandrarverket göraatt en

avlägsnande-biträdeförordnandefrågan närNormalt prövas avom
BiträdesfråganInvandrarverket.in till prövasärendet kommer snarast

offentligt biträde.förordnandesärskild ansökanfinnsdetnär avomen
normala, biträdes-vilket detansökan, prövassärskildFinns ingen är

möjligt.så detofficiofrågan ärsnartex
in före sakärendet skallbiträdesförordnandeansökanKommer om
nödvändiga underlagetlikaså Detbiträde prövasbehovet snarast.av

telefoni första handinhämtasbiträdebehovetför bedömaatt perav
grundutredningen i ärendet. Alter-polismyndighet gjortfrån den som

polismyndigheten med begärantillansökankopianativt sänds aven
grundutred-innankan inte bedömasbiträdeBehovetyttrande. avom

ning gjorts.
med behörig-fattas tjänstemanbiträdeförordnandeBeslut avavom
avslåbeslutandeordning. Beslutverketsdet enligthet till att an-en

högre besluts-tjänstemanbiträde fattasoffentligtsökan enavom
mva.

biträdevisst namngivetönskemålframförtutlänningenHar ettom
inte medförsåvida detbiträde avsevärthand dettai förstaförordnas

önskadekontrolleras detmåste ocksåSjälvfalletökade kostnader. att
åta sig uppdraget.villigtbiträdet är att

medframförts kontaktbiträde inteönskemålnågotHar tasom
hitta lämpligt bi-hjälpmedel förtelefon. Ettbiträdetänkbart attper

matrikel.advokatsamfundets Upp-anvisningarnaenligtträde kan vara
möjligt mellanså jämntanvisningarna fördelasenligtbördragen som

assistentertänkbara biträdenKontakt medbiträden.möjliga tas av
fattas sedanbiträdeförordnandeverket. Beslutinom av enavom

handläggare.
namngivenvissavslå ansökanbeslutOm attett person somom

överklagande-i avvaktan påvilafår sakärendetöverklagas,biträde
fall regelmässigti sådanahemställerInvandrarverketärendet. ettom

Rättshjälpsnämnden.frånsnabbt beslut
restrik-rättshjälpslagen iakttasigrundprincipenmedenlighetI stor

utlänningovanligtintebiträdesbyten. Detgällerdet ärtivitet attnär en
avvisningmeddelat beslutInvandrarverketbiträde sedanvill byta om

förskälnormalt inteemellertidgodtasutvisning. Deteller ensamt som
frånutlänning flyttatsovanligt fallinte ärbyte. Ett attannat enen

skälgeografiska intedåoch det ärförläggning till att avannanen
sådana falliInvandrarverketbiträde.ha kvarpraktiskt taratt samma
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inte initiativ till biträdesbyte bifaller i princip ansökanett men en om
byte från utlänningen själv.

Kostnadsräkningar

Beslut ersättning till offentligt biträde skall enligt anvisningarna tasom
samtidigt sakärendet dock inom 25 dagaravgörs, från detsenastsom
kostnadsräkningen kom till verket.

Beslut ersättning fattas handläggare enligt verkets beslut-om av
andeordning. Beslut från yrkad ersättning nedsättningavstegom av
yrkat belopp fattas tjänsteman på högre nivå.av

I fråga räkningar avseende högst åtta timmar tidsåtgång tilläm-om
förenklad ordning. Yrkat belopp får godtas såvida det intepas en

framstår uppenbart tilltaget i överkant.som
När det gäller ersättning för utredning biträdet utfört erinras isom

anvisningarna utredningen skall skäligen påkallad. Ut-attom vara
gångspunkten det den handläggande myndighetenär är haratt som
utredningsansvaret; biträdet bör därför kontakta verket innan ut-en
redning påbörjas.

behöverYrkade utlägg normalt inte styrkas. Beslutsfattaren hos
verket skall kunna utgå från yrkad ersättning grundas reellaatt
kostnader, exempelvis för och tolk.resor

Arvode timkostnadsnorm godtasutöver normalt inte. Om en
mycket tidsfristkort har gjort arbete utanför normal kontorstid nöd-
vändigt och biträdet yrkar ersättning med hänvisning till detta, kan det
dock enligt anvisningarna finnas skäl från huvud-göraatt avsteg
principen.

Till sist kan Invandrarverket har tvånämnas standardmotive-att
ringar till varför yrkad ersättning nedsätts.

Den tid lagts ned i ärendet överstiger vad normalt iärsom som
ärenden ifrågavarande svårighetsgrad och omfattning. En tidsåtgångav
med högst timmar kan skälig. Ersättningen för arbete börx anses
nedsättas i enlighet härmed.

2. förResa, vilken ersättning yrkas, inte ha varit nödvändig försynes
fullgöra uppdraget. Den har veterligen företagits föregåendeatt utan

kontakt med Invandrarverket. Sammanträffande med klienter sker
normalt på biträdets verksarnhetsort till lägre kostnad. Ersättningen
nedsätts med yrkad ersättning för och tidsspillan i samband här-resa
med.
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offentligtför förordnaFörutsättningar10.1.2 att

biträde

ioffentligt biträde dag kanutlänningsärenden, i vilkaDe typer av
trädde iändringenRhjL. Deni § 5-1141förordnas, senasteanges

innebar biträde199394:SfU ochbet. 11juli 1994kraft den 1 att
utlänningslagen,enligtverkställighetrörandei ärendenskall förordnas

Någontid dagar.förvar längrehållits i änutlänningen ytter-treom
biträden skallslags ärendengäller i vilkadetligare ändring när som

påkallad.inteförordnaskunna synes
presumtionsregelnnuvarandedenbör däremotDet övervägas om

form.sin nuvarandebehållas iförordnas börskallför biträdennär
bevil-rättshjälp skulleförutsättning förUrsprungligen attsomangavs

biträde föri behovåtgärdenavsågs medjas den attatt var avsom
föreskrevsutlänningsärendenfrågasin Itillvarakunna rätt.ta om -

offentligt biträ-i ställetjuli 1978från den 1tidigare nämnts attsom -
biträde sak-behovinte måsteförordnas detskullede antas att avom
andraförpresumtionsregel infördes ären-ävennades. Samma senare

den.
skulle änd-presumtionsregelnifrågasattes199293: 109I omprop.

endast för denskulle förordnasoffentligt biträdepå så sätt att somras
bistånd.sådantbehöver

särskilddepartementschefenerinradepropositionen ut-I att enom
utlännings-vissa delarförtillkallatsredare göra översynatt avaven

berördeocksåoch uppdraget rätts-dir. 1992:51lagstiftningen att
viljasig inteförklaradeDepartementschefenhjälpslagstiftningen.

beredddärför inteutredningen ochresultatet attföregripa varav
förordnandereglernaändringar det gällernågraföreslå när avom

offentligt biträde.
slutredovisat sittutlänningslagstiftningen harUtredaren numeraav
mycket litenUtredningen har endast i1994:60.SOUuppdrag ut-

förslag harrättshjälpsfrågor. följd utredarensEnsträckning berört av
SFS 1994:141ändring i rättshjälpslagendock blivit att upp-genom

avvisning och utvisningröranderättshjälp i ärendenhör beslut attom
beslut föreligger.lagakraftvunnetgälla när

presumtionsregeln anfördeinföra den nuvarandeförmotivSom att
till offentligtomfattande197778:9Oi rättföredraganden att enprop.

detgrundläggande betydelseutlänningsärenden närbiträde i är av
skyndsamt förfarande irättssäkert ochbådeåstadkommagäller ettatt

ärenden.dessa



Offentligt biträde 197SOU 1995:81

uppfattningen till offentligt biträdedelarJag rätten är störstaatt av
behöver emellertid enligt min meningvikt utlänningsärenden. Deti

presumtionsregeln bör behållas oför-den nuvarandeinte innebära att
offentligt biträde förordnas endastangeläget detändrad. Det närär att

biträde. Om biträde förordnas ireellt behovföreligger ävenett av en
föreligger medföregentligt behov inte det bådedel fall någotdär en

Presumtionsregelnärendet och ökade kostnader.tidsutdräkt ionödig
jag lämpligt allmän regelenlighet med vadbör därför i anser som-

biträde skall förordnas förbehovsprövningen ändras sâ endastför att-
offentligt biträde.den behöversom

offentligt biträdeför förordna10.1.3 Tidpunkt att

uttalade föredraganden imin inledande redogörelseframgåttSom av
till offentligt biträde borde föreliggal98889:86 135s. rättattprop.

i viss utredning måstepolisutredningen regelredan under attmen
skall förordnas.biträdeinnan det kan avgörasgöras om

asylutredningarnaår gjordesVid denna tidpunkt 1988 även av- -
till Invandrar-för utredningar fördespolisen. Ansvaret dessa över

i års proposition och iden juli 1992. uttalanden 1988verket 1 Trots
offentligtförordnades praktiska skäl i regeltidigare propositioner av

ärende kommit in till Invandrarverket ochförst sedanbiträde ut-ett
utredningen slutförts ansåg detslutförd.redningen Innan manvar

behov biträde förelåg ellermöjligt bedömaoftast inte att om avvara
redovisats till Invandrarverket kundesedan ärendetinte; först man

tillstånd skulleframstod uppenbart kommadetavgöra attattsomom
beviljas.

Överflyttningen till Invandrarverket komutredningsansvaret attav
tidigarebiträde förordnas stadiuminnebära offentligt ettatt numera

enlighet intentionernavilket i för sig helt i medtidigare, och ärän
tidigare skall biträde förordnas såbakom lagstiftningen. Som nämnts

ärendet kommit in till Invandrarverket, vilketmöjligt sedansnart som
förordnas asylutredningeninnebär biträde normalt innanatt genom-

förts.
möjlighet fådenna ordning sökanden harFördelen med är attatt

ocksåutredningen. Biträdet harbiträdets hjälp och stöd redan under
från början såutredningen blir fullständig redanmöjlighet till attatt se

minskar.kompletterande utredningbehovetatt av
flyktingpolitiken bet. 199394:betänkandet Invandrar- ochI

någramed anledningSfU behandlade Socialförsäkringsutskottet,14 av
offentliga biträ-ordningen för utseendeden nuvarandemotioner, av
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Invandrarverket inte förordnarriktas kritikBlandden. mot attannat
jurister för-under utredningstiden och debiträdeoffentligt att som

flyktingfrågor. Utskottet menadekompetens iofta skulle saknaordnas
allvar och detkritikenfanns skäl översyndet attatt taatt aven

tilläggsdirektiv fick årsGenom 1993bordenuvarande göras.system
dennaRättshjälpsutredning i uppdrag översyn.göraatt

i praktiken intedet konstateras detbörja med kan ärTill attatt
för-utredningen slutförtsinnanvanligt biträdet näroavsettatt agerar

utredningenförordna biträde innanNackdelen medsker.ordnandet att
åtskilliga fall där detförordnas ibiträde kommerslutförts är attatt

står helt klart tillstånd kommerslutförtsutredningensedan attatt
förordnas i åtskilliga fall där detsåledesBiträde kommerbeviljas. att

fall måste också biträdenödvändigt. mångavarit Iegentligen inte
asylsökande kommer befinnadendet står klartförordnas innan attvar

asylsökande ordnar boen-fall denutredningstiden. I desig under eget
ha för-fallen, kan biträde redantredjedelvilket sker ide, avenca

biträde måstemedför byteDettaordnats på någon attort. avannan
också anmärkasvarit fallet. Det kanvad hadeske oftare än attannars
förrän avslags-biträde för utlänningenförordnas intei Danmark ett

överklagats.instans harbeslut i första
anslagsframställning för budgetåreti sinInvandrarverket har

medför kostnadsök-ordningenden nuvarande199394 pekat att
organi-ochföreslår regelsystemhandläggningen. Verketningar för att

vad gällerbiträde särskiltutseende offentligtsation för över,sesav
för förordnandet.och tidpunktenbehovet av

asylutred-skulle förordnas först sedannormalfalletOm biträde i
delidetta sannolikt leda till utredningenslutförts skulleningen att en

med viss tidsutdräkt följd. Någonkompletterasfall skulle behöva som
dock inte medföra eftersom biträdeträttsförlust skulle dettaegentlig

möjlighet komplette-del utredningen har begäraefter ha tagit attatt av
Invand-måste också beaktas i sammanhangetrande utredning. Det att

fullständig.skyldig till utredningen blirsjälvklartrarverket är att attse
underbiträdet i dag endast medverkarVidare måste beaktas ut-att

frågafall. skulle sannolikt endast bliredningen i fåtal Det ettett om
biträde inte för-skulle fördröjasringa antal ärenden attsom genom

först sedanförordna biträdeunder utredningsstadiet. Attordnas redan
inte oväsentlig be-innebäragenomförts skulleasylutredningen en

förord-undvika biträdeskulle då kunnasparing. Framför allt attman
sökanden skall beviljasframstår helt klarti fall där det attsomnas

små.ordningmed sådanuppehållstillstånd. Nackdelarna synes varaen
normalfallet förordnas förstoffentligt biträdet idärförförordarJag att

genomförts.asylutredningensedan
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återbetalningsskyldighetochAvgifter10.1.4

offentligttill rättshjälp109 erinras199293: rättI att genomomprop.
personligaenskildasi ärendenföreliggeruteslutande rörbiträde som

dvs. ärendenkroppsliga integritet, årrörelsefrihet eller syn-som av
Departementschefenenskilde.betydelse för deningripandenerligen

föreslå några ändringarberedddärför intesigförklarade att avvara
det gällerärendekategorier,dessaslag för närgenomgripande t.ex.

enskilde.återbetalningsskyldighet för denavgiftsbeläggning eller
anfördes i den citeradeförändringDet motargument pro-somen

Frågan vilken tyngdfortfarande giltigt.för sigi och ärpositionen är
Återbetalningsskyldighet otvivel-skulle i vissa falltillmätas.det bör

de beloppkostnadsminskning, delsbidra tillaktigt kunna genomen
tillskulle kunna bidradetåterbetalas, delsskulle attattgenomsom

utsikt tillmåste stå klartdetdrivs vidareintevissa ärenden atttrots att
sökanden skullegällerbifall föreligger. Sammainte resonemang om

ansökningsavgift.formnågonskyldig betalaatt avvara
flesta asyl-dock beaktas deutlänningsärenden måstegällerVad att

möjlighetoch därför inte harankomstenmedellösa vidsökande attär
återbetalningsskyldighet skulleansökningsavgift. Omnågonbetala

ärende drivitsfall därså fall främstväl iinföras skulle den ettavse
egentlig utsikt tillklart någontorde ha ståttbörjandet från atttrots att

utlänningendå medärende slutarsådantförelåg. Ettframgång inte att
skulledetrealistiskttorde inteutvisas.avvisas eller Det attatt trovara

asyl-varifrån dei de ländernågradriva inmöjligt att pengarvara
kommit.sökande

återbetalningsskyldighetansökningsavgift ochmedEtt system
lämpligt ellernärvarande varkenfall föriförefaller därför vart rea-

möjligenFrågan kaningen ändring här.föreslår därförlistiskt. Jag
förlånmed någon formlägeikomma ett systemett annat avom

genomföraskommaväntetiden skulleuppehälle underasylsökandes att
199394:SfUi bet. 11socialförsäkringsutskottetjfr uttalanden s.av

27.

biträdetill offentligtErsättning10.1.5

för InvandrarverketsredogörelseninledandedenSom framgått av
tillämpasbiträdenfrån offentligakostnadsräkningarhandläggning av

åttaavseende högsträkningarfrågaordning iförenklad omen
intesåvida detsådana fallfår godtas iYrkat belopptimmars arbete.

realiteteninnebär ii överkant. Dettilltagetframstår uppenbart attsom



Ofientligt200 biträde SOU 1995:81

fattasbeslut lägsta beslutsnivå och kostnadskontrollen mycketäratt
bristfällig. allra flesta fall kommer kostnadsräkningI de en som avser

åtta timmars arbete godtas den förenkladehögst ordningennäratt
påpekastillämpas. skall dock det på tidDet verkaratt senare ensom

börjat tillämpas.skärpt kostnadskontroll har
relativt omfattning godtas dock inte kostnadsräkningarI stor som

åtta timmars arbete nedsättning det yrkade be-än utanavser mer av
loppet. förekommer i inte obetydlig utsträckningDet kost-även att

mindre åtta timmarsnadsräkningar arbete inte godtas.änsom avser
förenklade ordningen har nämligen inte tillämpatsDen konsekvent

inom Invandrarverket. Rättshjälpsnämnden har ungefäruppgett att
hälften från Invandrarverket bestårdess ärenden överklagandenav av

beslut ned yrkat belopp och de överklagade beslutensättaatt attav om
% fallen.ändras i 43 av

naturligt ifrågasätta inteMot denna bakgrund det detär att om vore
lämpligt införa fastställdmed saktaxor dvs. vissatt ett system en
ersättning ärende och i fall undersöka vad kan förgörasvartper som

få bättre kostnadskontroll.att en
med saktaxor talar framför allt administrativtFör detett system att

blir billigaresannolikt nuvarande medavsevärt änsett system en
individuell prövning i varje enskilt ärende. tid och arbetskraftDet spar

kostnadsräkninghos Invandrarverket inte behöver varjeprövamanom
individuellt. ärenden hos Rättshjälpsnämnden skulle ocksåAntalet

mindreminska mycket kraftigt. biträdet innebär det väsentligtFör att
arbete behöver utarbeta kostnadsräkningen.ägnas att

talar rättvist.Mot med inte blir Denett system taxor att systemet
tidsåtgång krävs i avvisningsärende kan variera högst väsent-ettsom
ligt. enkelt, okomplicerat ärende kan timmar normalI 2-3ett vara en
tidsåtgång. I komplicerat ärende kan det sig 15-20 timmar.röraett om

åttatimmarsgränsenDen tidigare nämnda del biträdensynes enav
ha uppfattats form åtta timmars arbete kan alltidtaxa;som en av man
få betalt för. Det kan därför inte uteslutas vissa biträden läggeratt ner

får föroch betalt arbete vad egentligen hade varit nödvän-änmer som
digt.

Den faktiska tidsåtgången i enskilt ärende kan variera högstrent ett
väsentligt beroende inte bara på ärendets karaktär också på bi-utan
trädets erfarenhet. Ett exempel kan illustrera detta. förekommerDet

asylsökande tillhörande viss etnisk eller religiös har be-att en grupp
rättelser mycket likartade, i vissa fall identiska. Deär nästansom
flesta förläggningar för asylsökande praktiska skäl bl.a. tillgångtar av
på tolkar asylsökande endast från sprâkomrâden. Pâemot ett trepar -

förläggning därför finnaskan det 50 100 åberoparen personer som—
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identiska skäl. Många förläggningar finns på mindrenästan därorter
och biträde kommer förordnas i ärendena.ett att merpartensamma av

Har skrivit inlaga kan den därför användas mall för andraman en som
Ärsmåärenden där endast ändringar behöver det rimligtgöras. att

betalning skall utgå för biträdets insatser i det första ärendetsamma
och i efterföljande ärendenade typ Risken det debi-är attav samma

så har med saktaxor. Med nuvarandeteras ett system systemom man
får från biträdetutgå debiterar den tid faktisktatt rentman som
lagts ned i det enskilda ärendet.

inte kan bli helt rättvist liggerAtt i sakens Iett taxesystem natur.
det dock fördet långa loppet bör biträde har många utlän-ett som

ningsärenden jämna sig på sikt. Några ärenden kommer krävaut att
väsentligt vadmindre arbete egentligen någraän taxan motsvarar,
ärenden kommer kräva väsentligt längre tid. biträdeFöratt ett som
endast har enstaka ärenden denna kan dock medtyp ett systemav

kunna komma upplevas orättvist och kanske avskräckataxor att som
biträden åta sig utlänningsärende biträdet inte tidigare haratt ett om
viss erfarenhet sådana ärenden.av

i tidsåtgångDe skillnaderna i olika ärenden nuvarandestora samt
bristfälliga kostnadskontroll det svårt uppskatta vad kangör att som

skälig genomsnittlig kostnad i utlänningsärende. Efterettvara en
diskussioner med insatta sakområdet har jag emel-ärpersoner som
lertid kommit fram till rekommendera saktaxa böratt motsvaraen som

arbete inklusiveungefär fyra timmars viss tidspillan. Ytterligare
underlag dock inhämtas innan fastställs.bör Jag vill framhållataxan

det från advokathåll riktats invändningar slutsatsermina iatt mot
taxefrågan.

Om effektivare kostnadskontroll aktualiserar medett systemen
saktaxor bör också sådan differentierasbör medövervägas taxaom en
hänsyn till biträdets kvalifikationer och kvaliteten det arbete som
lagts ned. torde i fråga utlänningsärenden föreliggaDet störreom
skillnader mellan kvaliteten det arbete biträdet utför inomänsom

Åtskilligade flesta andra rättsomrâden. biträden har goda kunskaper
utlänningslagstiftningen medan andra inte ha det. harDetom synes

förekommit biträden överklagar beslut enligt utlänningslagenatt som
inte kan överklagas beslut innebär avslag på begärant.ex. som en om
frärnlingspass. Vad gäller ersättning utanför eventuell saktaxaen vore

rimligtdet sådana skillnader det gäller arbetets kvalité ocksånäratt
återspeglades i form olika ersättning tidsåtgången varitävenav om
densamma.

Oberoende saktaxa införs eller inte starkareav om en synes en
styrning nödvändig.central Anvisningar bör utfärdas för hurvara
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olika ärenden bör bedömas. Att låta tidsåt-kostnaderna i typer av
för vilken kontroll skall och påavgörandegången görassomvara
fattas motverkar också effektiv kostnads-nivå beslut skallvilken en

måste självfallet uppgift för Invandrarverketkontroll. Det attvara en
kostnadsräkningar bör organiseras.granskningen Jaghuravgöra av

på några punkter där enligt min meningendast velat pekahar här
väsentliga effektiv kostnads-Detändringar bör övervägas. är att en

till stånd.kontroll kommer

frågor offentligt biträdeBeslut i10.1.6 rörsom

Invandrarverket

Invandrarverket beslutar rättshjälpde flesta fall detI är omsom
i utlänningsärenden.offentligt biträde Det stämmer överensgenom

flesta mål eller ärendenordning gäller i demed den atttyper avsom
handläggande myndigheten beslutar rättshjälp. Idet denär omsom

emellertid före juliutlänningsärenden gällde den l 1989fråga attom
offentligträttshjälpsnämnderna förordnade biträde. Somde dåvarande

anfördes utlänningsärendenas speciellaför särordningmotiv denna
följande den förra Rättshjälpsutred-karaktär. uttrycktesDet sätt av

236.ningen i SOU 1977:49 s.

så ingripande åtgärdberörsFör t.ex. av en somen person som
avlägsnande från riket han utlänningfrihetsberövande eller ärom-

svårt inte betrakta den myndighet beslutartorde det att somvara-
sin i ärendet. Om dennaaktuella åtgärdenden motpartsomom

avslå begäran från honom fåockså skall kunnamyndighet atten
myndigheten, torde det föreliggaoffentligt biträde hjälp motsom

betraktar sig helt utlämnad myndig-risk för hanattstor som
därför främst principiellaUtredningenhetens godtycke. attanser

beslutanderätten i fråga offentligt biträde skallskäl talar för att om
förhållande till myndigheten friståendeligga hos iett organ.

statsrådet instämde i 197879:80 i utredningensFöredragande prop.
bedömning.

Översynjanuari utlänningslagen SOUtvå utredningar i 1988,I av
1988:2 föreslogs beslutrespektive SOU1988:1 Kortare väntan att
flyttas till Invandrar-utlänningsärenden skullerättshjälp i överom

handläggningstidernautredningarnas förslagverket. Skälet för attvar
förkortas.därigenom totalt borde kunnai utlänningsärenden sett

utlänningslag redovisade198889:86 NyI stats-m.m.ang.prop.
förslag och deremissinstanser varit kritiska dettarådet flera attmotatt
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offentligti fråga rättshjälp bi-ansåg beslutanderättenatt om genom
förhållande till Invandrarverket friståendeligga hos iträde borde ett

remissinstansernas ställningstaganden låg de principiellaBakomorgan.
tidigare redovisats. Föredraganden fortsatteställningstaganden som

sedan s. 137:

betänkligheter vissprincipiella har tyngddessaJag att menanser
sådan beskaffenhet de de fördelarintede väger överär attatt av

skulle medföra. reformöverflyttning beslutanderätten Enavsom en
förkorta handläggnings-väsentligt bidra tillslag skulledetta attav

alltså tiden förEnligt min meningi asylärenden.tiderna är mogen
nyordning innebär i första hand Invandrar-pröva attatt somen

utlännings-rättshjälpsnänmdernas beslutanderätt iverket övertar
ärenden.

överflyttning beslutanderätten till Invandrar-för denHuvudmotivet av
juli således den tidsvinstskedde från den 1 1989verket var somsom

torde oundvikligt detskulle kunna Detdärigenom göra. attvaraman
någon myndighet Invandrarverkettidnågot längre äntar annanom

måste då först konstateraInvandrarverketskall förordna biträde. att
förordnas.offentligt biträde bör Ettärende därdet föreligger ytt-ett

skall besluta itill den myndighetmåste sedan sändas ären-rande som
ärendet med tvåinnebär fördröjningdetdet. Om attantar en avman

kostnadsökning.inte obetydlig Dendetta i sindagar innebär tur en
asylsökande f.n.flyktingkostnaden förgenomsnittliga s.k. ären ca

förlängning den totala handlägg-innebär205 kronor. Det att aven
skulle medföra kost-för asylsökandemed två dagarningstiden enen

asylsökande antaletmiljoner kronor vid 15 000nadsökning på drygt 6
medan för år 1995år 1994 18 500asylsökande ärprognosenvar ca

15 000.
offentligt biträde i utlännings-beslutanderätten rörandeläggaAtt

såledesmyndighet Invandrarverket skulleärenden på någon änannan
till inte obetydlig kostnadsökning. Medsannolikhet ledamed stor en

ordning.kunna anföras för ändradmåste starka skälhänsyn härtill en
Invandrarverketmening inte skälfinns enligt minDet att anta att

gäller fatta beslutmyndighetsuppgift detmissköta sinskulle när att
gäller de skäloffentligt biträde. När deträttshjålprörande somgenom

bedömning.jag följandeändrad ordninganförts för gören
ligga hostidigare låta beslutanderättenmotivet förDet främsta att

redovisatsInvandrarverketnågot änannat som ovanvarorgan
ordningmed sådanenskilde utlänningenhänsynen till den som en

undersökningNågonförfarandet rättssäkert.uppfattaantogs som mer
förfarandet finns inte.uppfattarden enskilde sökandenvisar hursom
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många vittnesbörd asylsökande kommer tillfinnsDäremot attom som
svenska förhållanden ofta misstrornågon kunskapSverige utan om

förståeligt bakgrundi allmänhet vilket demyndigheter är mot av-
myndigheter i sina hemländer. kanerfarenheter många har Detav
enskilde uppfattar någon reell skillnaddärför ifrågasättas denom

och någon myndighet beslutande iInvandrarverketmellan annan som
förordnande offent-rättshjälpsfrågor särskilt ansökansom en om av-

skäl bör in till Invandrarverket.ligt biträde praktiska gesav
anförts finnsvad det inte skälbakgrundMot att avav som ovan

enskilde utlänningen lägga beslutanderätten itill denhänsyn rätts-
någon myndighet Invandrarverket.hjälpsärenden hos änannan
tilläggsdirektiv anförs Invandrarverket skulleutredningensI att

i flyktingfrågor.inte har tillräcklig kompetensförordna biträden som
och kvalité offentliga biträden behandlasFrågor kompetensom

minavgörande för dessa frågor enligti avsnitt l0.3.l. Det äräven
i frågan vilka krav ställsmening inte beslutar utan somvem som

somligakontrollen dennes arbete sker.biträde och hur Attett av
enligt min mening motiverabrustit i vissa avseenden kan intebiträden

dessamyndighet Invandrarverket skall besluta inågon änatt annan
frågor.

några frivilligorganisationer kritik förtsfrämst frånVidare har --
anklagats för vid fördelningenfram Invandrarverket attmot avsom

finns tidigare anförts intevissa biträden. Detuppdragen somgynna
skalloffentligt biträdenågra på den skall förordnaskrav att somsom
frånuppgiftereller anställd på advokatbyrå.advokat Avvara vara
juliefter denInvandrarverket kan utläsas drygt 700 1att personer

offentligt flera utlännings-haft uppdrag som biträde i eller1989 ett
% eller anställdahar 90 varit advokaterärenden. dessaAv änmer

advokatbyrå.
olika biträdena varierar högst väsentligt.Antalet uppdrag för de

uppdrag, andra har haft antal. NågonNågra har haft enda ett stortett
olika biträden haft det dock intestatistik hur många uppdrag äröver

få fram på något enkelt via Invandrarverkets data-möjligt sättatt
system.

uppdrag varierar kraftigt mellan olika biträden heltAtt antalet är
tidigare ligger många Invandrarverketsnaturligt. Som nämnts av

där det finns ellerförläggningar i närheten mindre endastorterav en
förordnasvälja bland. Av kostnadsskäl i regelfåtal juristerett att

verksamhet inte alltför långt geografisktbiträden har sin ettsom
advokat mindre i närhetenavstånd från förläggningen. En orten av

därför få antal uppdrag.förläggning kanstörre ett storten
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Många advokater och andra jurister sig främst andraägnar rätts-
områden och endast i undantagsfall villiga åta sig uppdragär att som
offentligt biträde i utlänningsärende. Om assistent hos Invand-ett en
rarverket antal gånger kontaktat sådan advokat varjeett stort en som

nejgång tackar det mänskligt och naturligt assistentenär hellreom
ringer advokat erfarenhetsmässigt tackar ja.veten som man

StockholmsområdetFrämst i finns å andra sidan jurister nästansom
sigenbart utlänningsärenden. juristerDessa kändaägnar är av

många tidigare asylsökande beviljats tillstånd här och rekom-som som
Åtskilligamenderar dem till nyanlända landsmän. sökande framför

därför önskemålsjälva få dessa biträden ochattom personer som
sökandens önskemål beaktas så långt möjligt det inteegna som om
skulle väsentligtinnebära kostnadsökning grund deten av geogra-
fiska avståndet.

Det kan således finnas många förklaringar till antalet uppdragatt
varierar mellan olika biträden. Det skulle därför knappast möjligtvara

statistiska uppgifter dra några slutsatser huruvida Invandrar-att av om
verket otillbörligt skulle vissa biträden vid fördelninggynna av upp-
drag offentligt biträde.som

följdEn Invandrarverket beslutande myndighet vad gällerärattav
förordnande offentligt biträde i ärenden hos verket verketär attav

i ersättningsfrågor.beslutar Tidigare gällde Invandrarverketäven att
yttrande kostnadsräkningar till rättshjälpsnämnderna.överavgav

iDet skulle och för sig tänkbart skilja beslut för-attvara om
ordnande offentligt biträde och beslut rörande ersättning. Praktiskaav
skäl talar emellertid för myndighet bör besluta såvälatt samma om
förordnanden ersättning. Skälen för lägga beslutanderättenattsom
rörande båda frågorna på instans förstärks bestämmelsernasamma om

offentligt biträde i utlänningsärenden jag föreslagit försom som- -
utlänningslagen.tillöver

De problem rörande Invandrarverkets nuvarande handläggning av
ersättningsfrågor Rättshjälpsnärrmden pekat på bör föreslåssom som-
i avsnitt 10.1.5 kunna lösas starkare central styrning ochgenom en-
bättre utbildning och information inom Invandrarverket.

Överklaganden

dag överklagas Invandrarverketsl beslut i frågor rörande offentligt
biträde till Rättshjälpsnärrmden medan övriga beslut överklagas till
Utlänningsnämnden. Jag sådan ordning mindre lämplig.ärattanser en
Förutom de praktiska aspekterna, vid överklaganderent t.ex. att ett av
flera måste handlingarfrågor olika i ärende skickas till respek-samma
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såvälsituationer Rätts-det uppkommamyndighet, så kan närtive
fråga. DetUtlänningsnämndenhjälpsnärnnden prövar sammasom

Invandrarverket och sedanbiträde begärs hosbytegäller t.ex. avom
kan också i vissaUtlänningsnämndenUtlänningsnämnden.också hos

Rättshjälpsnämndenhandläggning till dessmed sinavvaktafall tvingas
överklagade beslutet.ditavgjort det

gällermateriella reglernainsatt i deUtlänningsnärrmden år som
offentligafrågor rörandedessutomhandläggerområdet och egna

fortsättningenbeslut iInvandrarverketsdärförbiträden. Jag attanser
beslut i ditoch nämndensUtlänningsnämndenöverklagas tillbör att

Utlänningsnänmdensöverklagas.skall kunnainteöverklagad fråga
överklagas.inte heller kunnabörförsta instansbeslut som

Polismyndigheten

aktuelltkan bliutlänningslagenärende enligtbiträde iOffentligt ett
följer tillRhjLtvå fall. 41 § 5i Av rättpolismyndighetenhos attp.

rörandepolismyndigheti ärende hosföreliggeroffentligt biträde av-
förvar längrehållits iutlänningen änutlänningslagenvisning enligt om

offentligt biträde itillRhjL föreliggerEnligt 41 § 9 rättdagar.tre p.
utlänningenutlänningslagen,verkställighet enligtärenden angående om

sedanutlänningslagen äneller 3 §enligt 6 kap. 2hålls i förvar mer
dagar.tre

förordnasoffentligt biträdeRhjLenligt 43 §Huvudregeln är att av
enligtärendeärendet. Ihandlägger målet ellerden myndighet ettsom

Rättshjälpsmyndighetendock påprövningenRhjL ankommer41 § 5 p.
polismyndig-fårpunkt 9ärende enligtskall avslås. Iansökan ettom

biträde. Varför dennaoffentligtansökanavslåheten däremot omen
ärendenbeslutanderätt ipolismyndighetensmellanskillnad gjorts

förarbeten. Möjlig-inte någraframgåroch 9enligt punkterna 5 av
infördes efteri punkt 9ärendenrättshjälp i defåheterna att som avses

l99394:SfUbetänkandet 11.Socialförsäkringsutskottet iförslag av
övervägandengjort någrautskottetframgår inte närbetänkandetAv att

rättshjälp enligt denärenden rörandeibeslutanderättendet gäller av
offentligttillNågon motsvarandepunktföreslagna rättutskottet nya

199394:94proposition prop.med i denfanns intebiträde som
förklaring kantänkbarbetänkande. Ennämndabehandlas i utskottets

biträde enligt 9 punktenoffentligt ärförförutsättningarnaattvara
det sigocksåTänkbart rörangivna i lagtexten. ärklart ettatt om

förbiseende.
i rättshjälps-polismyndighets beslutföljer49 § RhjLAv ettatt en

Rättshjälpsnänmden.tillfår överklagasärende
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Enligt vad inhämtats från Rättshjälpsnämnden förekommer detsom
knappast något beslut polismyndighet överklagas dit. Vidatt av en
kontakt med polismyndigheten i Stockholm har det inteuppgetts att

polismyndighetenförekommit avslagit någon begäran förord-att om
offentligt biträde inande ärenden i punkt 9 och detattav som avses

vid något enstaka tillfälle inträffat polismyndigheten överlämnatatt
frågan biträdesförordnande enligt punkt 5 till Rättshjälpsmyndig-om
heten eftersom polisen bedömt förutsättningarna för förordnandeatt av
biträde inte varit uppfyllda.

egentligen inte förvånandeDet rättshjälp beviljasnormalt i deär att
ärenden det här fråga regel gårI det till så polismyndig-är attom.
heten själv initiativ till förordna biträde utlänningen suttit inärtar att
förvar dagar. Rättsläget i allmänhet mycket okomplice-än ärtremer

innan dagar har gått finns ingen till biträde, efter dagarrättrat; tre tre
finns sådan fall i frågaI ärenden enligt punkt där5rätt. vart om
sökanden i de flesta fall nyligen kommit till Sverige, har i regel
sökanden själv inte något önskemål visst biträde skall förord-attom

skulle kunna tänkas polisen,Det åtminstone i delattnas. annars en
fall, olika skäl inte skulle vilja förordna det biträde utlän-av som
ningen haft önskemål biträdesfråganoch då skulle bli ärendeatt ettom
för Rättshjälpsmyndigheten.

Teoretiskt kan vidare tvist tänkas uppkomma hur dagartreen om
skall räknas. Invandrarverket och polismyndigheterna att treanser
dagar likaskall med 72 timmar. När det gäller förvar barnvara av

i kap. utlänningslagenanvänds 6 4 § tidsangivelsen 72 timmar. I
avsaknad något vägledande rättsfall det dock inte fullständigtärav
klart uttrycket dagar i 41 § RhjL också skall tidsrymdatt tre avse en

72 timmar. Det skulle exempelvis kunna hävdas den dag dåattom
förvarstagande verkställs skall dag förvars-ävenettanses som om

Ävenförsttagandet sker under kvällen. i den bestämmelse skallsom
reglera förutsättningarna för förordna offentligt biträde bör därföratt
tidrymden i timmar och inte i dagar.anges

förvånandeNågot det Rättshjälpsnämnden inte heller fårär attmer
några överklaganden det gäller ersättning till biträden fast-när som

Ävenpolismyndigheterna.ställts förklaringenhär torde attav vara
polismyndigheterna i regel inte ned den ersättning biträdetsätter som
yrkar i ärenden hos polisen. Det hänger sannolikt med attsamman

hos polisen normaltärendena mycket begränsad omfattning ochär av
därför blir frågadet sällan några belopp i biträdesersätt-störreatt om

ning.
inte möjligt tillgängligDet statistik få fram hur mångaär att av

rättshjälpsärenden handläggs polismyndigheterna. Det kansom av
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polismyn-beslutovanligtdetkonstaterasdock är att ettytterstatt av
lämpligare ordningRättshjälpsnämnden. Entilldighet överklagas vore

avslagsbeslutfår fattapolismyndighetenmening rättenligt min attatt
polismyndighetensochpunkt RhjLi § 541i fall attäven avsessom

i ordningområde överklagasdettarättshjälpsfrågorbeslut i samma
förordnats,ärenden där biträdeti sådanai övrigtför beslutgällersom

till länsrätten.dvs.

utredningarAndra10. l

utlänningslagstiftningen. Asyl-nyligenharutredningar överFlera sett
verkställighet beslutUtredningenochprocessutredningen omavom

betänkanden tillsinaöverlämnatutvisning harochavvisning rege-
har därefterBetänkandena1995:55.SOU1995:46SOUringen resp.

i sin1994:10kommittén KUFlyktingpolitiskatillöverlämnats som
VissaSOU 1995:75.30 juni 1995betänkande densittlämnat avtur

kommittén kan kom-Flyktingpolitiskaförslagde presenterats avsom
förordnaförutsättningarna förochbehovetpåverka attatt avma

min utredningtidemellertid, under denharbiträde. Jagoffentligt som
eventuellamöjlighethaftförfogande, inte övervägatill sitthar att

anledning förslagen.biträde ioffentligtbeträffandekonsekvenser av
regeringskansliet.iberedningenfortsattai denfårDetta sarnrnanvägas

ärendeni andrabiträde änOffentligt10.2

utlänningsärenden
utlännings-sådanaärenden röri andraOffentligt biträde än som

iRhjL. ärendenDessa12-16 är§ 1-4i 41ärenden regleras samt p.
tvångslagstiftningen,psykiatriskarörande denärendenhandförsta

missbrukare,eller ären-tvångsomhändertagandenfrågor ungaavom
frihetsberövande påföljdutomlandsverkställighet samtden rör avsom

smittskyddslagen.enligtärenden
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10.2.1 Förutsättningar för förordna offentligtatt
biträde

I vilka mål och ärenden skall offentligt biträde förordnas

Uppräkningen i 41 § RhjL är uttömmande. Någon möjlighet fåatt
rättshjälp offentligt biträde i andra fall de där uppräknadeängenom
finns alltså inte. Frågan det finns någotär behov förändraattom av
tillämpningsområdet.

Senast gjordes sådan genomgång Rättshjälpskommitten SOUen av
1985:4. Kommitténs genomgång de olika kategorierna ledde framav
till ändringsförslag endast på punkt gällde utlänningsärenden.en som
Vid remissbehandlingen betänkandet framfördes antal förslagettav

utvidgningar tillämpningsområdet. Detta gällde bl.a. ärenden iom av
förvaltningsdomstol bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. Dessaom
förslag ansågs dock inte ha sådan styrka de borde genomföras seatt

198788:73 78 f.. övrigtI genomfördes antal förändringarettprop. s.
utvidgningar till offentligt biträderätten vad gäller bl.a. tvångs-om av

åtgärder enligt smittskyddslagen. Därefter har endast ändring skett på
sådana punkter angår utlänningsärenden se avsnitt 10.1.som

Utredningen har frågan det finnsövervägt ytterligare ärende-om
kategorier bör föranleda förslag lagreglering vad gällersom nu om

till offentligt biträde.rätten
Allmänt har behovet rättshjälp i förvaltningsprocessenansetts att av
mindre framträdande medär hänsyn till den ofñcialprövning som

åvilar förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsdomstolarna. Myn-
digheten eller domstolen har skyldighet till ärende blir såatt att ettse

dess beskaffenhet kräver. Förvaltningsprocessenutrett präglassom
vidare relativt informell handläggning, medför denav en attsom
enskilde lättare kan till sin Dessa omständigheter harrätt. med-ta vara
fört restriktiv det gällerär beviljanär rättshjälp iatt andraattman
ärendekategorier sådanaän mycket ingripandeär betydelse försom av
den enskilde. Dessa kategorier kännetecknas de frågorrörattav om
tvångsåtgärder starkt begränsar den enskildes rörelsefrihet.som

På år har förvaltningsprocessen alltmer tenderat utvecklasattsenare
till tvåpartsprocess. taktI med sådan utveckling torde denen ut-en
redningsskyldighet i dag präglar förvaltningsprocessen tunnassom ut
och det kan bli svårare för den enskilde själv tillvara sinatt rätt.ta
Om utvecklingen fortsätter i denna riktning kan det ifrågasättas om
inte behov rättshjälp kan uppstå i ökad omfattning. finnsett Detav
också de tvåpartsprocessen underlättar den enskildesattsom anser
möjligheter urskilja de relevanta frågorna och därmed ökar hansatt
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mig redanförmätetsin Dettillvara atträtt.förmåga nuatt ta avvore
skälñmisfråga. Detuppfattning i dennabestämdredovisa någon mer

förvaltningsprocess-iändringarförslagregeringensavvaktaatt om
förslagOmställning.innandettaeffekterna ettochlagen tarmanav

för-inomutredningsskyldigheteniförändringarangåendeframläggs
ökafrågadocktorde det att ut-valtningsprocessen snarast omvara

rättshjälp.allmäni dagdet utgörsförrymmet avsom
förordnas börskalloffentligt biträdeförUtgångspunkten att vara

ärendenförordnas i rörskallendastbiträdeoffentligtden somatt
inomintegritetskänsliga åtgärderstarktandraellertvångsingripanden

mening inteenligt minfinns detnärvarandeFörförvaltningsområdet.
offentligtförordnamöjlighetdet saknasärendekategorier där attnågra

behövs.detbiträde där
möjlig-avskaffa eller begränsakanhar övervägtJag även om man

dis-frågaärendetyper. Enför vissabiträdeoffentligttillheten som
tvångsom-i måldetlagstiftningsärenden ärtidigareikuterats omom

föroffentligt biträdeLVU-mål behövss.k.händertaganden ungaav
detpåpekatsdåharden Det attvårdnadshavarensåväl unge.som

båda ochbiträde föroffentligtmedmotiverat attintegångermånga är
mellanställning. Deti svårharrmaroftabiträdeoffentligabarnets en

inte kanmånga gångerbiträdet för barnetoffentligadethävdatshar att
socialnänm-framförsändåinteväsentligtmålet någottillföra avsom

biträde.offentligavårdnadshavarensellerden
offentligt biträdeLVU-målskall iRhjL44 § gemensamtEnligt

motstri-det inte finnsoch denvårdnadshavarenförförordnas omunge
biträdenoffentligaskildapraxis förordnasmellan dem. Iintressendiga

regelpraxis liggerför dennagrundTillfall. atti de flesta man som
motstridiga in-harvårdnadshavarenochdenutgå ifrånkan att unge

tressen.
bestäm-föreslog1987:7SOUBarnets attUtredningen rättom

deteftersomlagenbiträde skulle utmönstrasmelsen gemensamt urom
Detmotstridiga intressen.regelmässigt föreliggerutredningenenligt

det i vissatillhänvisningavvisats med typerförslaget har att avsenare
vårdnadshavaren harochbarnetlämpligt ettframstårmål attsom

uppståttvårdbehovet harfalletkan närbiträde. Detgemensamt vara
hemmiljön kanbrister ibeteendedengrund attutanegetungesav

uppfattningdendelarJagbeaktansvärt sätt.inverkathasägas ett
ändringar.föreslår ingaochredovisatssom

där detärendennågrafunnitjagövrigt hariheller typerInte av
biträde.offentligttillmöjlighetenskälfinns omprövaatt
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Behovsregeln

Enligt 42 RhjL skall rättshjälp§ offentligt biträde förordnasgenom
det inte måste behov biträde saknas. Somantas att angettsom av

tidigare fick paragrafen sin nuvarande lydelse den januari1 1982.
Ursprungligen förutsättning för rättshjälpattangavs som genom

offentligt biträde skulle förordnas för den avsågs med åtgärden attsom
denne skulle i behov biträde för kunna till sin rätt.att tavara av vara
Enligt uttalanden i förarbetena prop. 1972:132 185 det nöd-s. var
vändigt viss restriktivitet iakttogs vid bedömningen biträdes-att en av
behovet i det enskilda fallet. restriktivaDenna inställning ändrades
först det gällde utlänningsärenden. Från den juli1 1978 föreskrevsnär
för dessa ärenden rättshjälp offentligt biträde skulle beviljasatt genom

det inte måste behov biträde saknades.antas attom av
I samband med socialtjänstlagens tillkomst uttalades bl.a. prop.

197980:1 bil. 4 87 det inte fanns anledning åtskillnadgöraatt atts.
mellan olika ärenden i fråga förutsättningarna för för-typer av om

offentligt biträde.ordnande Samma presumtionsregel införtsav som
för utlänningsärendenas del borde därför införas på hela området för
offentligt biträde. det lagstiftningsärendet jfrI bet. 198081:SoU15 s.

liksom lagstiftningsärendet5, i angående ändringen i fråga ut-om
länningsärendena 197778:73prop. 83 ff. dock denpoängteras atts.
omständigheten det infördes generell presumtionsregel inteatt en
befriade den skulle förordna offentligt biträde från göraattsom en
individuell prövning i det enskilda fallet.

ändringEn bestämmelserna aktualiserades också i årärendeettav
1992 angående ändring rättshjälpslagen se 199293: 109 35av prop. s.
ff.. främstaDen anledningen till någon ändring inte föreslogs dåatt

särskild pågick vissa delar utlärmingslagstift-översynattvar en av av
ningen och ville avvakta resultatet den översynen.att man av

En särskild utredare har därefter lagt fram förslag SOUett
1993:24 vissa inskränkningar i till offentligt biträde i utlän-rättenom
ningsärenden. Förslagen har tidigare lett till lagstiftningangettssom

i kraft den juli 19941 se 199394:94.trättsom prop.
En allmän utgångspunkt för reform rättshjälpssystemet är atten av

statligt tillstöd rättsligt bistånd bara skall det verkligen be-närges
hövs. Också lagen offentligt biträde bör utformas i enlighet här-om
med. Den nuvarande formuleringen befriar visserligen inte den som
har besluta offentligt biträde från skyldigheten göraatt attom en
individuell prövning i varje enskilt fall, det torde stå klart denattmen
nuvarande regeln endast medger mycket begränsad behovspröv-en

Ävenning. det saknas belägg för domstolar och myndigheter iattom
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l

medför varjebehovsprövningenibristertillämpningennuvarandeden
egentligt behovnågotförordnasoffentligt biträdefall där attutan

detonödiga kostnader. Jagåsamkassamhället attföreligger att anser
verklig be-markerastydligaredet i lagtextenangeläget attär att en

någradetta kan skeoch bedömerskallhovsprövning göras utan attatt
förträdsrättssäkerhetsintressen när.

utlännings-presumtionsregeln ijagl0.1.2 haravsnittI angett att
förskall förordnasbiträde endastoffentligtsåändrasbörärenden att

enligt vadbörbistånd. Detsammasådantbehöverden som nusom
ärenden.övrigabiträde ioffentligtförgällaanförts typeräven av

återbetalningsskyldighetochAvgifter10.2.2

mål elleruteslutande ibeviljasbiträdeoffentligtRättshjälp genom
kroppsligaellerrörelsefrihetpersonligaenskildasärenden rörsom

betydelseingripandesynnerligenärendeni ärintegritet, dvs. avsom
i dennatalarprincipiella skälStarkaenskilde. typför den mot att av

egenavgift bidra till kost-enskildedenåläggaärenden t.ex.att genom
offentligttillellerbiträdetoffentliga göra rättendetnaderna för att

jag redandel harutlänningsärendenasinkomstprövad. Förbiträde
avvisat detta.

förgällerprincipermellan de rätts-jämförelse kan görasEn som
tilltalade idenbrottmål. Omförsvarare ioffentlig etthjälp genom

återbetalningsskyldighet helthan åläggasför brottet kanbrottmål döms
dåFråganför hans försvar.för kostnaderna ärdelviseller om en

offentligti mål medtänkasåterbetalningsskyldighet kanmotsvarande
denframgång med sin talanvinnerallmännafall detbiträde i de mot

kost-reducera det allmännaskunnaskullePå detenskilde. sättet man
principiella skältalarredanrättshjälpen. Somförnader motsagts en

målmål. Ibeträffande vissafallordning isådan t.ex.typervart omav
patientframstå stötandedettvångsvård tordepsykiatrisk att ensom

hand fördärför skallstörning ochallvarlig psykiskhar tas omensom
kostnaden för detåterbetalningsskyldig förblitvångsvård, skulle

principiella skäldet väl intekanbiträdet. Däremotoffentliga varaav
återbetalningsskyldighet i målprincipentillämpauteslutethelt att om

mål.vissa andramissbrukare och itvångsingripanden motom
återbetalningsskyldighet i dessaåläggaskälpraktisktEtt emot att

allmäntområdenlagstiftningen dessaberörsdefall är att avsom
skulleintevarför detbetalningssvaga,bedömaskansett nogsom

de kost-beaktarsärskiltbesparingar,någrainnebära större manom
ford-dessaindrivningenuppstå i samband medskullenader avsom
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föreslå några förändringardärför beredd dettainteringar. Jag är att
område.

offentligt biträdeErsättning till10.2.3

offentliga biträden gäller, hänvisningersättning tillVad gäller genom
regler för rättshjälpsbiträdentill § RhjL,i 44 § RhjL 22 samma som

biträden m.fl.. för offentligt biträdeErsättning till Taxorkap. 12,se
och i s.k. psykiatrimäl.främst i utlänningsärendenhar diskuterats

för saktaxa. Psykiatri-Psykiatrimålen borde lämpa sig väl s.k.en
utgångspunkt frånenhetliga och med studier i tids-målen tämligenär

mål skulle kunna utformas relativ enkelt.åtgången i antal taxaett en
den genomsnittliga tidsåtgångensådan ordning talar endastMot atten

tvâ timmarmål ligger mellan eller och den nuvarandei dessa atten
informell kan därförfungerar Detordningen närmast taxa.ensom

förformalisera förfarandet. Vad talaronödigt ärtaxaatt som ensynas
förenklar hanteringen för domstolarna och biträ-ytterligareatt taxaen

i sådana fall ingen kostnadsräkning. Jagdena. princip behövsI anser
fall bordedärför för dessa talrika och enkla överväga taxa,att enman

tidsåtgång timmar.förslagsvis grundad på 1,5en om
övriga ärenden dessa skiftandeVad gäller mål i ärtyper av av mer

tidsåtgången mycket varierande. Jag bedömer intekaraktär och är att
nuvarande lagstiftning,det möjligt, i fall bakgrundär attvart mot av

komma fram till någon slags rättvisande för dessa. Som itaxa anges
fördelarkapitel jag dock det finns klara med12 att ett taxe-anser

i sig.system

frågor offentligt biträde10.2.4 Beslut i rörsom

jag tidigare detallmän princip gäller denSom ärangett attsom myn-
mål eller ärende också bör för-dighet handlägger ett ettsom som

besluta ersättning till denne.ordna offentligt biträde Det ärsamt om
bäst kan bedöma förutsättningarna fördenna myndighet rätts-omsom

föreligger och också har de bästa förutsättningarna be-hjälp attsom
ersättningsfrågorna. finns dock del undantag från dennadöma Det en

offentligt biträde utanför utlärmingsområdet beviljarregel. Vad gäller
hos Socialnämnd eller social distrikts-länsrätten rättshjälp i ärenden

andra stycket RhjL. också länsrätten efternämnd 43 § Det är som
ersättning till biträde i fallhörande socialnänmden beslutar deomav

Så fallet iärendet handläggs socialnämnden. kan ärendent.ex. varaav
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det socialnämn-vård enligt LVU där ankommerupphörande avom
första instans.den beslutaatt som

i tidigare lagstiftningsärenden.inte ifrågasättsordning harDenna
eller några skäl till ändringrådande ordningenNågon kritik denmot

dennaantalet ärendenframkommit. Härtill kommerintehar att artav
ändring på dettapraktiska konsekvensernaoch delitetär att av en

påföreslår därför ingen ändringbegränsat. Jagområdet varasynes
denna punkt.

bestämmelserGemensamma10.3

anledning föra bestämmelsernafinns detSom redovisats överatt om
respektiveförordnas till materiell lagbiträde skall kunnaoffentligtnär

följas åt. inte onödigtvisoch sakansvar Föroch låta kostnadsansvar att
offentligabestämmelser för biträ-lagar bördessatynga gemensamma

offentligt biträde. I den lagen börsärskild lagsamlas iden omen
behörighetskrav för offentliga biträdenbehovsprincipen,regleras samt

ersättning.deras tillrätt

för offentligt biträdeBehörighetskrav10.3.1

ñck i augusti framförstilläggsdirektiv utredningen 1994deI som
och den de lagt nedkritik vissa biträdens kompetensmot omsorg som

för vilka de förordnats.på de uppdrag
biträde missar tiden försjälvfallet allvarligtDet är ytterst ettom

Vad utskottet anfört aktualiserar därföröverklagande beslut.ettav -
fatta beslutvilken myndighet skall iförutom frågan rätts-somom

vilka behörighetskrav bör ställashjälpsfrågor fråganäven om som-
finns inga särskilda behörighetskravpå offentligt biträde. I dagett

förordnas biträde skall lämp-uppställda denänannat att varasom som
§ RhjL.lig 44

biträde i vissa förvaltningsärenden, bl.a. utlän-till offentligtRätt
juli 1972. utredning föregickningsärenden, infördes den 1 Den som

betänkande Offentligt biträde och kostnads-lagändringarna i sitttog
frågan be-förvaltningsärenden SOU 1971:76ersättning i upp om

iför offentligt biträde förvaltningsärenden. Utredningenhörighetskrav
flertalet de myndigheterförst förfarandet hoskonstaterar att av som

form-administrativa frihetsberövanden intehandhar frågor ärom
i de allmänna domstolarna.i grad Ibundet som processensamma

domstolenskall myndigheten och hjälpa denförvaltningsprocessen
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föraktivt verksammabehövs ochdettillenskilde när atträtta vara
detförhållandena kräver. Närfullständigskall bli såutredningen som

ofta visserligendetuttalar utredningenutlänningsärendengäller att
jurist medadvokat ellerbiträdetändamålsenligt ärtorde att annanvara

kvalificerade förhör ochpolisutredningar ocherfarenhet av meraav
emel-Enligt utredningenlagstiftning.svenskkännedommed synesom

flykting-exempelvis i vissadel fall,det iuteslutetlertid inte att en
biträde förordnatill offentligtlämpligtvisa sigärenden, kan att annan

landförhållandena i detkännedomingåendeäger omsomperson
flytt.utlänningenvarifrån

för offentligtfanns anledningansåg det inteUtredningen attatt
skulle advokatvederbörandenågot krav påställabiträde att varaupp

Detväsentliga enligtkvalifikationer.juridiskaandraeller ha ut-var
aktuellahänsyn till detmedfinna ären-redningen att somen person

detUtredningen betonadeför uppdraget.lämpligdets atttyp varvar
biträde.offentligtägnades valetangeläget att stor avomsorg

departementschefen till utredningenssig1972:132 anslötI prop.
biträde allmäntpå offentligtkravställa änförslag inte ettannatatt upp

dock samtidigt vadDepartementschefen uttaladelämplighetskrav. att
jurister vidoch biträdandeadvokaterhindradeanfört intehan att

offent-anlitasutsträckning torde kommaadvokatbyråer i attstor som
sociala vårdområdet,detsärskilt i ärendenbiträden,liga utom exem-

utlänningslagstiftningen.pelvis
följande1973:1 bl.a.i sitt betänkande JuUuttaladeJustitieutskottet

s. 37:

inte uppställerrättshjälpslagenförst konstateravillUtskottet att
allmän rättshjälp skall habiträde vidformellt kravnågot att

i förhållande till gällan-olikhetkandidatexamen. Dennaavlagt juris
bl.a.fri rättegång har motiveratsi lagenbestämmelserde attavom

väsentligenrättshjälpsreformenför rättshjälpområdet ut-genom
frågan före-ställningstagande iuttalade vid sittUtskottetvidgats.

jurist kanocksåfördeldet kunde ängående år attatt en annanvara
speciella områden, förutsatt hanifråga biträdekomma attsom

lämplig förerfarenhet hanochsådan sakkunskap ärhar att upp-
juridiskrättegång ansåg utskottetiBeträffande biträdedraget. att

krävas.regelmässigt bordeutbildning
påmening anläggasenligt utskottetssynpunkter kanMotsvarande

offentligt biträde. bör dockför Detbehörighetskravspörsmålet om
vidbetydelseerfarenhet inteprocessuell ärbeaktas att av samma

fråga biträdeshjälpdåoffentligt biträde äruppdrag omsomsom
offentligavikt däremot detdomstol. Avvid allmän är attstor

lagstiftningen påoch erfarenhetkännedomhar godbiträdet avom
Sådan kännedomtvångsåtgärd ifrågasätts.vissområde därdet en

jurister.fall förvärvas andrai mångaerfarenhet kan även änoch av
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härpå enligt departementschefenExempel välutbildade ochutgör
socialarbetare. utskottet finner deterfarna Aven önskvärt att

ofta inom sitt område mycket sakkunnigasådana, kan ståpersoner
förfogande offentliga biträden,till de rättssökandes särskiltsom

till lämpliga advokater eller biträdandetillgången juristersom
fördelmånga gånger torde begränsad. En också enligtärvara

mening önskemål kan beaktasutskottets inomatt partens egna en
i visssamtidigt bör dock anslutning till motionärer-vidare ram. -

argumentering framhållas vikten biträdet har erforder-attavnas -
rättsliga angelägenheterliga erfarenheter den rättshjälpenartav av

falleti det särskilda avser.

till offentligt biträde i vissa förvaltningsärendenSedan infördesrätten
år sedan har lagstiftningen ändrats påför tjugo rad punkter.änmer en

behörighetskrav för offentliga biträdeFrågan har emellertid inteom
tagits upp.

förteckninggenomgång de årenEn över senastepersoner somav
tillfälle förordnats Invandrarverket offentligtvid något biträdeav som

visar %i utlänningsärende 90 650 700 varitcaöverattett av ca
advokatbyrå.advokater eller anställda vid Av återstoden, drygt 50en

helt övervägande delen varithar den jurister medpersoner, egen
Beträffande handfull, femjuristbyrå. framgår ingenen personer,

förteckningen. inte möjligtyrkestitel Det tillgänglig statis-är attav av
tik få fram hur många gånger varje enskild varit förordnad.person

bedömningar från Invandrarverket förordnas emellertidEnligt åtmin-
någon med juristbyrå relativt oftastone av personerna egen som

offentligt biträde. Det sig då någon har erfarenhetrör storom som av
utlänningsärenden och brukar fullgöra sina uppdrag väl.som

det skulle just dessa iblandInget tyder kan haatt vara som
missat tiden för överklagande. Problemet i ställetett attsynes vara
åtskilliga, såväl juristeradvokater andra med verksamhet,som egen
inte har tillräckligt kontorsorganisation för tillfredsställandestor att

framförkunna bevaka ärenden, allt under semestertider. Den som
förordnats offentlig försvarare i brottmål huvudför-närett vetsom
handlingen skall och dom måleti kommer meddelas.äga när attrum

offentligt biträde utlänningsärendeDen i kan däremot inteär ettsom
någon uppskattning beslut i ärendet kommergöra närmare när attom

meddelas. Byrån kan därför stängd för beslutetnärsemestervara
kommer.

pekar på offentligt biträdeDetta till endast börnärmast att utses
den har kontorsorganisation fungerar väl hela året.undersom en som

torde emellertid knappast möjligt i lagtextDet ställaatt ettvara upp
sådant kan det självfallet ifrågasättaskrav. Däremot den grovtom som
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missa tidenmissköter sitt uppdrag för överklagande böratt ettgenom
förordnas biträde i fortsättningen.som

förnågra biträden överklagat beslut kan bakgrundAtt ett sent mot
tillräckligdet anförda knappast grund för ställautgöraensamt attav

behörighetskrav för offentliga biträden. Frågannågra kannyaupp
från delvis andra utgångspunkter.dock övervägas även

Hantering asylärenden RRV 1994:20 har Riks-I sin rapport av
revisionsverket tagit biträdets roll i asylprocessen. Riks-upp
revisionsverket konstaterar bl.a. i den studie verket gjort har bi-att

kommitträdesinlagor i ärenden ofta in för och det har brustitsent att
innehållet i fjärdedeli inlagornas kvalitet. Bl.a. bestod fallenca en av

enbart upprepningar utredningen redan kända omständig-genomav av
heter. Arbetet med sådana inlagor skall naturligtvis inte fulltersättas
ut.

någon liknande kritik inteDet kan tilläggas framförtsatt mot
offentliga biträden verkar på andra områden, dvs. främst vidsom
förvaltningsdomstolarna.

de brister tidigareInvandrarverket fanns i kvalitetattanser som
minskat.och kompetens hos biträden har Tidigare fanns alltför många

förhållandeasylsökande i till antalet lämpliga biträden. Eftersom det
finns väsentligt färre asylsökande det inte längre någotärnumera

finna kvalificerade biträdenproblem med tillräcklig kompetens iatt
utlänningsärenden.

Asylprocessutredningen har i sitt betänkande Effektivare styrning
och rättssäkerhet i SOUasylprocessen 1995:46 möjligheter-övervägt

muntligtill öka inslaget handläggning vid asylprövning.attna av
Utredningens förslag kan komma innebära domstolsliknan-att ett mera

förfarandede i asylärenden. Betänkandet har jag nämnt över-som
lämnas till Flyktingpolitiska kommittén 1994:10.KU

Även tidigare problem eller missförhållanden minskat finns detom
enligt min mening anledning behörighetsvillkoren förövervägaatt att
ifrågakomma offentligt biträde. När det gäller allmän rättshjälpsom
stadgas i dag i RhjL till biträde får21 § förordnas advokat, biträ-att
dande jurist pâ advokatbyrå eller lämplig för uppdraget.ärannan som

avsnitt har jag behandlat de kravI 6.1.2 bör kunna ställas på ettsom
Anledningrättshjälpsbiträde. saknas ställa andra behörighetskrav påatt

den förordnas offentligt biträde. Till offentligt biträde börsom som
alltså normalt förordnas bara den advokat eller biträdandeärsom
jurist advokatbyrå. Endast särskilda skäl föreligger bör någonom

kunna förordnas offentligt biträde. kanDet frågat.ex.annan som vara
särskilt väl förtrogen med de ärenden och denärom en person som

lagstiftning aktuell. Det bör alltid krävas offentligt biträ-är att ettsom
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utbildning.juridiskde har
tillräckligt förtorde dock inteBehörighetskrav attensamt vara

bl.a. Riksrevisionsverketmissförhållandenmed detillrättakomma som
biträdenockså myndigheternakrävspåtalat. Det motatt somreagerar

ersättningen nedSjälvklart skalluppdrag.missköter sitt sättas om
utgå det varit frågaeller heltsitt uppdragbiträdet misskött omom

upprepade försummelserallvarliga ochellerVidoskicklighet.grov
också bli han eller hon intekonsekvensenbörbiträdets sidafrån att

uppdrag.ytterligarelämplig förkan anses

Utredning10.3 .2

sådan utredningbiträde föranstaltafår offentligtRhjLEnligt 45 § om
för vilken offent-tillvara densförpåkallad rätt,skäligenär att tasom

myndigheterhållasoch inte kanförordnats,biträdeligt genomsom
inteoffentligt biträdeärendet. Ommålet ellerhandlägger utsettssom

utredning.Rättshjälpsmyndigheten beslutakan om
Rättshjälpsmyndig-offentligt biträde ellerefter beslutDen avsom

enligt andra stycketutredning har,medverkat vidheten samma para-
medel.allmännaskälig ersättninggraf, tillrätt av

utredning.bevisning och Jagbehandlas frågoravsnittI 6.2 serom
offentligt biträdebeslutasutredninganledningingen ettatt avsom
rättshjälpsbiträdegällervadskall regleras närsätt än ettannat som

kunnabiträde skall såledesutredning. Offentligtsådanbeslutar om
utredningenskäligen påkallad. Kanutredningbesluta är er-somom

eller den dom-UtlänningsnämndenInvandrarverket,hållas avgenom
emellertidhandlägger ärendet kanmyndighetstol eller somannan

beslutapåkallad. Biträdetsskäligenaldrig rättutredningen attanses
viss högstautredning tilltillbegränsasutredning bör att enavseom

försådanjag rätts-tidigare gränskostnad. Som attangetts anser en
offentligt biträde kanärenden där000 kr. Dedel bör 10hjälpens vara
förvaltningsmyndig-förvaltningsdomstol ellerhandläggs hosförordnas

blir tillräckligtärendetillskyldigahet. Dessa utrett.är att ettatt se
erfarenhetertill hittills gjordaoch med hänsynbakgrundendenMot

utredning kanbiträden beslutaoffentligaförjag rätten attatt omanser
sammanlagt 000kostnad 5för högstautredningarbegränsas till omen

kr.
skälig ersättning.skall ha tillutredningmedverkat vid rättDen som

beträffande preciseringförsummelse biträdetEventuell t.ex. avav
till iövrigt hänvisasersättning. Ibiträdetsskalluppdraget överut

avsnitt 6.2.
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Brottmål11

skall,misstänkt i brottmålbistånd tillRättsligtFörslag: ut--
ersättning förutgå i formendastoffentlig försvarare,över av

med inställelse viduppehälle i sambandochbevisning samt resa
domstol.

i fem former:bistånd förekommarättsligtbrottmål kanI

målsägandebiträdeenligt lagen1988:609målsägandebiträde om-
rättegångsbalken RBenligt 21 kap.offentlig försvarare-

36-40 RhjLi brottmål enligtmisstänkträttshjälpannan-
RhjL46-48enligtrådgivning-

RhjL.enligträttshjälpallmän-

vill föramâlsägandebeviljas förrättshjälp kanAllmän t.ex. somen
försådana fall gäller de reglerbrottmål.skadestånd i Italan ettom

Vid rådgivning,redogjorts för i kapitelrättshjälpallmän somsom
gäller detill målsägande,misstänkte ochtill denbådekan enges

rättshjälp ochkapitel Allmänbeskrivits irådgivningregler för som
här.därför inte vidarebehandlasrådgivning

budgetåretuppgick undermålsägandebiträdekostnader förStatens
offentlig försvarare ochoch förmiljoner kronortilldrygt 20199394

miljoner kronortillmisstänkt i brottmål drygt 355tillövrig rättshjälp
avsåg i huvudsakåterbetalningar. Kostnadenför gjordaefter avdrag

försvarare.offentligersättning till

Målsägandebiträde11.1

bekostnad fåmålsägandeförMöjligheten ett egetstatensatten
infördes lagenmålsägandebiträde,biträde,juridiskt ett genom

kraft juli 1988.trädde i den 1målsägandebiträde,1988:609 somom
målsägandebiträde förordnasskulleursprungliga lydelseEnligt lagens

inte behovbrottsbalken BrB,enligt 6 kap.brottvid vissa grövre om
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Om det med hänsyn till målsägandens personligabiträde saknades.av
omständigheter kunde målsägandenförhållanden och övriga antas att

biträde kunde målsägandebiträdesärskilt starkt behovhade ett av
allvarliga brottvid vissa mindre enligt 6 kap. BrBförordnas även samt

kap. eller 6 § 198788:107.vid enligt 4 eller 8 5 BrB prop.brott
målsägandebiträde, träddeändringar i lagen i kraftGenom om som
möjlighetenutvidgades till målsägandebiträde tillden januari 1991,1

mål sexualbrott. Dessutom gjordes reglernaomfatta allaatt omom
vid bl.a. misshandel och olaga hotmålsägandebiträde generösamer

föreslogsden ytterligare utvidgning198990: 158. Genomprop. som
reglerna fått sin nuvarande utformning.i 199394:26 harprop.

våren 1995 behandlat flera frågor brotts-Riksdagen har under om
ansåg utvärdering bordeoffrens ställning. Justitieutskottet görasatt en

effekterna lagstift-samlat för analysera detattett avgreppgenom
de åtgärder i övrigt under den tio års-ningsarbete och senastesom

Ävenföretagits på brottsofferområdet bet. 199495:JuUl3.perioden
utvärdering borde rskr. 199495:ansåg sådanriksdagen görasatt en

tillsätta skallhar därför beslutat utredning261. Regeringen att en som
1995:94 och Domstolsverketutvärdering Dir. iutföra denna gett

tillämpningen lagen målsägandebiträde.uppdrag undersökaatt av om
för målsägandebiträde har ökat underKostnaderna avsevärt senare

målsägandebiträdeändringarna i lagenår och kan med de senaste om
frånytterligare. finns därför skäl följa lagenförväntas öka Det att upp
dessekonomiska utgångspunkter och bl.a.principiella och överväga

hemligheträttshjälpssystemet. offentligförhållande till Det är atten
måls-praktiskt verksamma jurister skeptiska till behovetmånga är av

lagstift-i den omfattning följer den nuvarandeägandebiträde som av
ingår emellertid endast undersökaningen. mitt utredningsuppdragI att

kan ske bättre kostnadskontroll. Minabesparingar över-genom enom
avseende redovisas i kapitelväganden i detta 12 ersättning tillom

försvarare. utvärdering förutsättningarnabiträden och En för attav
omfattningenförordna målsägandebiträde och sådant förordnan-ettav

ligga utanför mitt uppdrag, särskilt brottsoffer-de torde däremot som
lagen målsägandebiträdefrågorna och tillämpningen skall ut-av om

i ordning.redas annan

Offentlig försvarare11.2

bestämmelserna i 21 kap. 3 § RB till offentlignuvarandeDe rätta om
lagändringförsvarare infördes trädde i kraft dengenom en som

januari Syftet med lagändringen, grundades på förslag1984.1 ettsom
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offentlig för-i delbetänkandet Rätten tillRättshjälpskommitténfrån
återföra praxis till vad1983:2,JuDs att som ursprung-varsvarare

till offentlig försvarare och däri-beträffandegällaligen rättenavsetts
ff.. propositionen198384:23 10 Iprop. s.pengargenom spara

samhällets kostnader för rättshjälpdepartementschefenframhöll att
år 197374 tillfrån drygt 30 miljoner kronorökatmisstänkta hade

Departementschefen framhöllår 198283.miljoner kronor92drygt
statsfinansiella läget angelägetdå rådandei detvidare det attatt var

offentliga försvarareutgifter förökningenförsöka hejda statensav
kostnaderna ökat det fanns klartillskäl attattatt ettsamt envar

förordna offentligai ökande omfattningdomstolarnatendens hos att
enkel beskaffenhet. Sammanfattningsvismålförsvarare iäven av

kostnadsutvecklingen och dendepartementschefenanförde generösaatt
offentlig försvarare gjorde detför förordnapraxis gällde attsom

skärpa förutsättningarnapreciseringar i lagtextenangeläget att genom
minska kost-Lagändringen beräknadesförsvarare.för förordnaatt

bromsa ökningstakten imiljoner kronornaderna med minst 5 samt
propositionen behandlade departements-12. Iutgifterna a. prop. s.

i kap. 3 § RB. Iolika rekvisiten 21chefen denärmare som anges a
uttaladerekvisitet valet påföljd behandlades,medsamband att av

domstolarnafanns klar tendens hosdepartementschefen det attatt en
rattfylleri framhöll deti målförordna offentlig försvarare samt attom

mål enbart denförordna försvarare i sådanafanns anledninginte att av
frihetsberövande påföljdkunde bli fråga a.anledningen detatt om en

17.prop. s.
försvararei till offentligInskränkningarna möttesrätten av en

därför Domstolsverket i uppdragRegeringenomfattande kritik. attgav
redovisades iDomstolsverkets undersökningarfölja utvecklingen.

1989 års propositionårs budgetpropositionen I1987 års och 1989
undersökningdepartementschefen enligt Dom-konstaterade att en som
för offentliga försvararehade kostnadstolsverket gjort år 1986 statens

undersökning 1988 ökadekostnaden enligtsjunkit medan en senare
undersökningDepartementschefen anförde vidare DVsattnytt.

offentlig försvararetillämpning reglernadomstolarnasvisade att av om
åren ochriktning deutvecklats ihade generös attsenasteen mer

därmedi början riktades lagändringenkritikmycket den motav som
aktualitet.hade förlorat i

1991 och 1992, har kon-budgetpropositioner, bl.a. 1990,I senare
beroendeför offentlig försvarare ökat, bl.a.kostnadernastaterats att

tilli kraft i april 1988, vilka har letthäktningsregler träddede som
ökat. Regeringen beslutade ihäktningsförhandlingar harantaletatt

i samråd med Riksåklaga-Domstolsverketapril 1994 uppdra attatt
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Kriminalvårdsstyrelsen och Sveriges advokat-Rikspolisstyrelsen,ren,
Utvärderingendessa regler.förnyad utvärderingsamfund göra aven

för rättssäkerhetenreformen haftpå vilka konsekvensersikteskulle ta
ekonomiska konse-organisatoriska ochskulle demening. Vidarei vid

har nyligen redo-undersökas. Utvärderingenreformenkvenserna av
remisspå DV-rapportitill regeringenvisats ärrapport som nuen

vad gäller tidsfristernaföreslås ändringar bl.a.1995:2. I rapporten
häktningsförhandling.hällaför att

öka ochoffentliga försvarare har fortsattförkostnaderStatens att
eftermiljoner kronortill drygt 355budgetåret 199495uppgick under

bidragande orsak till kostnadsök-återbetbetalningar.för Enavdrag
budgetpropositionerna, desåsom framhållits isäkerligen,ningen är

Även svårare brott ochutvecklingenhäktningsreglerna. mot mernya
medverkat till kost-brottmålsförhandlingar har givetvisomfattande att

ofta ökadinte likafaktordrivits En ärnaderna nämns ensomupp.
förhörvidkräva försvararensmisstänktafrån de närvarotendens att

trañknykterhetslagstiftningen, träddeändringar iolika slag. De somav
tillockså ha medverkatår 1994, torderespektivei kraft år 1990 att

för-oftareoffentlig försvararekostnaderna ökat att numeragenom
målrattfylleri. Eftersom antaleti målordnas grovtgrovt omom

offentlig försvarareökad användningså lederrattfylleri är stort, aven
ökning kostnaderna.till påtagligi sådana mål aven

Åtmin-åren.har således skett dekostnadsökningarStora senaste
förklaras med domstolarnatorde kunnadel dessa attstone nu-en av

offentlig försvarare vadförordnamed ängenerösareär att sommera
kan finnasårs ändringar. Detefter 1984fallet åren närmast an-var

så den restrik-i § RBstadgandet 21 kap. 3ledning överatt merase
uppnås.åter kundeåsyftades med ändringentillämpningentiva som

undersökai uppdragapril Domstolsverketi 1995Regeringen attgav
skall redo-tillämpas. Uppdragetoffentliga försvararereglernahur om

1995.decembervisas den lsenast
överväganden förminska kostnadernabeträffande möjligheterna att

kostnadskontroll och redogörsbättreoffentliga försvarare taxorgenom
försvarare.ersättning till biträden ochför kapitel 12i om

Övrig brottmålmisstänkt irättshjälp11.3

rättshjälpslagen betalarbrottmål enligtmisstänkt iVid rättshjälp
ochutredningför bl.a. bevisning,kostnaderna samtstaten resa uppe-

inför domstol.inställelse Demisstänkte i samband medför denhälle
för tillför bevisningförmånerna ersättningvanligaste är samt resa



Brottmâl 223SOU 1995:81

kostnader ofta intedomstol. Dessahuvudförhandling vid är större än
stå för vissa fall kan dock sådanasjälv kan dem. Iden misstänkteatt

sådanabetungande för den enskilde. Det bör i fallbli alltförkostnader
kostnader.få hjälp med dessafinnas möjlighet att

tillgodo har detmöjlighet bör komma dem eko-Denna sämstsom
det ekonomiska underlagetSom bör inkomstgränsennomiskt ställt. nu

år. Inställelsekostnader ringa,ungefär 100 000 krligga vid ärsomper
förhållande till den misstänktes ekonomiska situa-såväl absolut isom

på någon hundralapp för buss ellerkostnadtion, skall inte Enersättas.
således alltid själv stå för.bör den misstänkte Dentunnelbaneresa

på ersättningen. sådant förskottkunna få förskott Ettmisstänkte bör
i form färdbiljett.tillställas den misstänktebör lämpligen av en

till förbidrag skall kostnader bevis-Vid bedömningen gesav om
ekonomiska situation avgörande. Som regelning misstänktesblir den

åtagandeersättning till vittnedet frågaär ett statenssom genomom
ersättning för sin inställelse. Enligt 35 kap. 7 § RB skallgaranteras

åberopas. Någontill onödig bevisning inte särskilddomstolen attse
bevisningendet finns skäl förebringa börprövning därutöver attav om

inte göras.
uppstå för detta bistånd bör förenklings-kostnader kanDe som av

för hur mycket den misstänkte skallskäl inte räknas in i underlaget
för ringa avgifteråterbetala till han döms brottet. De detstaten om

skulleskulle bli fråga knappast de kostnader uppståmotsvarar somom
kan handläggningen frågorför indrivningen. Dessutom ersätt-omav
utanför rättssalen, vilket det finns dening till vittnen därmed ske som

fördelarser
Bestämmelserna bistånd till kostnader för bevisning samtom resa

och uppehälle vid inställelse i domstol bör förgemensammavara
brottmål och tvistemål avsnitt 6.5.se även

ÅklagarenBistånd till utredningskostnader sällan. enligt 23ärges
kap. skyldig på begäran den misstänkte eller hans18 § RB att av
försvarare hålla förhör och inhämta utredning kan antassom vara av
betydelse. sista hand skyldig till målet blirI är rätten att att utrettse
efter vad dess beskaffenhet kräver. Något behov bistånd till andraav

bevisning och uppehälle vid inställelse i dom-kostnader än samt resa
därförstol finns enligt min mening inte.
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Ersättning till12 biträden och
försvarare

Förslag: nyligen infördaDe bestämmelserna ersättningom-
till rättshjälpsbiträden, offentliga biträden, målsägandebiträden
och offentliga försvarare behålls.

brottmâlstaxanDen nuvarande behålls och utökas till ävenatt-
omfatta mål där biträdesbyte skett och mål flera tilltalade.med

Ersättningarna till biträden och försvarare i dag den heltutgör över-
vägande kostnaden för rättshjälp %.drygt 98 utredningens uppdragI
har ingått undersöka bestämmelserna ersättning ända-äratt om om
målsenligt utformade. Enligt direktiven bör utgångspunkten attvara
biträden enligt rättshjälpslagen och offentliga försvarare skall få ersätt-
ning för det arbete och de kostnader uppdraget krävt och reellatt en
prövning ersättningsansprâken måste ske beslut ersättningnärav om
fattas.

Medan utredningen har arbetat har bestämmelserna ersättningom
till biträden och försvarare ändrats SFS 1995:975 och 1995:976,

199495:150, bet. 199495:JuU26, rskr 1994952456. harJagprop.
haft tillfälle lägga synpunkter under beredningen lagstiftnings-att av
ärendet. De reglerna trädde i kraft den augusti 1995.1nya

Eftersom ersättningsreglerna i lika för rättshjälpsbiträ-ärstort sett
den, offentliga biträden, målsägandebiträden och offentliga försvarare
talar jag i detta avsnitt för enkelhetens skull bara biträden, inteom om

anledningsammanhanget till annat.ger

12.1 Ersättning för arbete

12.1.1 Gällande rätt

Enligt dess lydelse fr.o.m. den22 § RhjL i 1 augusti 1995 har rätts-



försvararebiträden ochtill SOU 1995:81226 Ersättning

skäligmedlare tillbodelningsförrättare och ersätt-hjälpsbiträde, rätt
Ersättningkrävt.utlägg uppdragettidsspillan ochning för arbete, som

utgångspunkt i den tidsåtgångmed ärför arbete skall bestämmas som
omfattning och med tillämp-ochtill uppdragetsrimlig med hänsyn art

fastställer. Timersätt-regeringentimkostnadsnormning den somav
denden skicklighet ochtimkostnadsnormenavvika frånningen får om

omständighetereller andrautförts meduppdraget har avsomomsorg
till det.anledningbetydelse ger

offentligaockså i frågaersättningsreglerna tillämpasDe omnya
RhjL ochhänvisning i 44 imålsägandebiträden §biträden och genom

finns förmålsägandebiträde. Sakligt regler§5 lagen sammaom
i kap. 10 § RB.offentliga försvarare 21

infördesersättningsbestämrnelsernadesamband medI att nya
ff.:199495:150, bilaga 3 9regeringen prop.uttalade s.

ersättningnämligen dengäller i dag,ordningDen att somsom
offentliga försvarare skallrättshjälpsbiträden m.fl. ochtillerkänns

vi skallbörbör behållas. Däremotskälig, ut-straxsomvara -
rättegångsbalken och rättshjälps-regleringen iveckla närmare -

föreskrivs domstolar ochuttryckligenså detlagen ändras attatt
yrkat arvodebedömningen skälighetenmyndigheter vidandra av av

uppdraget ochtid faktiskt har lagts nedutgå från denskall som
bakgrund uppdragetsrimlig lägga nedkan artatt mot avsom anses

med tillämpningErsättningen skall bestämmasomfattning.och av
möjlighetbeslutade timkostnadsnormen,regeringenden men enav

bristande skicklighet,på grundtimersättningen,sänka t.ex.att av
utförts meduppdraget hartimersättningen därförhöjaeller attatt

timkostnads-sådana fall skallbör finnas. Iskicklighetsärskilt stor
frângås.kunnanormen

idomstolarna endastingalunda denmed förslagetAvsikten är att
timkostnads-avvika frånundantagsfall skall kunnaexceptionella

eftersträvansvärtsamfundet anför,det,Tvärtom är somnormen.
effektivitet och skick-bättreersättningssystemmed ett gynnarsom

regeringens mening det kravettillgodoser enligtlighet. Förslaget
fram domstolarna och myndig-uttryckligen lyftereftersom det att

i höjande eller sänkandefrån timkostnadsnonnenheterna får avvika
försvararenskicklighet biträdet ellerberoende denriktning som

ersättningvanligt begärdi dag mindrehar visat; det torde attvara
varit undermålig.kvaliteten arbetet Detpå grund ärsänks attav

utförtsförhöjd ersättning arbetetpraktiken svårtockså i näratt
timkostnads-regeringen beslutadeskicklighet.med särskild Den av

normalarvodebakgrund slagsblir denna ettmot somnormen
utförtsde mål och ärendenfastställa i alladomstolarna skall som

skicklighet.normalmed
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måttoVårt förslag innebär alltså i så kodifiering praxis atten av
föreskrivs hänsyn skalldet uttryckligen till tidsåtgången näratt tas
Regeln balanserasarvodet bestäms. emellertid det i lagtextenattav

lyfts fram domstolarna vid arvodesprövningen skall hänsynatt ta
till den skicklighet, eller bristande skicklighet, biträdet ellersom
försvararen visat. Förslaget innebär således såväl tidsåtgångenatt

snabbheten och skickligheten skall inverka på ersättningenssom
och regleringen bör ha förutsättningar bättrestorlek änrent attav

uppnå de syften eftersträvadesde gällande reglerna medsomnu
reform.1982 års

Regeringen vill här framhålla förslaget i det avseendet inteatt
innebär någon förändring i förhållande till vad gäller i dag.som

alltså inte meningen den tid faktiskt har lagts påDet är att som ner
okritiskt skall läggas till grund för ersättningen.uppdraget För-

i likhet vadslaget innebär med redan gäller det denärattsom- -
tidsåtgång kan rimlig med hänsyn till uppdragets ochartsom anses
omfattning berättigar till ersättning. Häri ligger domstolenattsom
skall värdera hur många timmar norma1skicklig advokaten
behöver för motsvarande uppdrag och inte ersättning för flerett ge
timmar. särskilt skicklig advokat, har betydandeEn t.ex.som
erfarenhet på visst område och därför arbetat ovanligt snabbt,ett

såsomkan kompenseras han redovisats i det föregåen-attgenom -
de får timersättning ligger timkostnadsnormen.översomen—
Skillnaden i förhållande till gällande det lagreglerasrätt är att nu
hur den i kostnadsräkning angivna tidsåtgången skall bedömas.en

prövningen arvodesyrkanden detVid skall domstolen beaktaav
arbete har lagts ned på uppdraget och den tidsåtgångsom som
redovisas. domstolen arbetet har tagit för lång tid medAnser att

eller omfattning delvishänsyn till uppdragets eller arbetetart att
inte ersättningsgillt skall det yrkade beloppet ned medär sättas
utgångspunkt i den tidsåtgång bedöms rimlig. Somsom som
huvudregel skall den regeringen fastställda timkostnadsnormenav
betalas för varje ersättningsgill arbetstimme. Timersättningen får
dock ned arbetet har utförts mindre skickligtsättas sättettom
eller höjas det har utförts särskilt skickligt. En advokat ärom som
särskilt skicklig, han eller hon har särskildt.ex. attgenom en
förtrogenhet med det aktuella rättsområdet, och därmed har arbetat
snabbare n0rmalskicklig advokat bör alltså kunnaän ersättasen

timarvode ligger timkostnadsnormen. Ocksåmed överett som
betydelse i enskilda falletandra omständigheter det kan beaktas,av

både i eller höjande riktning. vissa fallsänkande I kan det t.ex.
komma i fråga både ned begärt belopp för arbetet harsättaatt att
tagit längre tid rimligt och sänka timersättningen,ärän som om
uppdraget har utförts mindre skickligt. Regleringen medger inte att
timersättningen höjs på den grunden advokat har särskiltatt en
höga omkostnader för kontor och liknande. Naturligtvis bört.ex.
inte timersättningen i det enskilda fallet förheller sänkas den som
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sin advokatverksamhet. Däremotkostnader ifastahar särskilt låga
i höjande rikt-i dag, beaktasvad gällerlikhet medkan det, i som

mål bundenomfattandeförsvarare ioffentlig ärning ettatt en
lång tid.under en

vårdslöshet ellereller medlarebodelningsförrättarebiträde,Om genom
enligtskall dettaför rättshjälpenkostnadföranlettförsummelse har

bestämmande.ersättningensvidRhjL beaktas§ tredje stycket22
sin behörig-missbrukatbiträdeockså jämkasskallErsättningen ettom

ellersubstitutionbeslutarättshjälp eller,allmänhet bevilja omatt om
bestämmelseBeträffande dennasärskilda skäl.finnsdet ut-annars

f.talade regeringen 14s.

stycket skall deti tredjebestämmelserna närgällandeEnligt de nu
vårds-rättshjälpsbiträdebeaktasersättning bestäms ett genomom

rättshjälpen. Vidarekostnad förföranlettförsummelselöshet eller
sinmissbrukatbiträdet harfår jämkasersättningengäller att om

substitution,beslutarättshjälp ellerbevilja allmänbehörighet att om
förstaBedömningen enligtsärskilda skäl.finnseller det annarsom

bedömning skallfrån denfristående görasskallstycket göras som
fall.sikte olika DenBestämmelsernaenligt tredje stycket. tar

falli samtligastycket skalli förstaprövning förutsätts görassom
tredje stycketprövning enligtEndär arvode skallbegärt prövas.

förkostnaderbiträdet föranlettbli aktuellkan endastdäremot om
misskötts i såärendeagerande ellerráttshjälpen sitt när ettgenom

tillämpasavvisande ombud kanbestämmelserhög grad att avom
fall jämkasi sådanaErsättning kan197879:90 210.se s.prop.

stycket.tillämpning förstavidtill noll, vilket inte är avsett aven

tordeersättningsbestämmelsernautformningenGenom den avnya
åsido-sådan kunnatimkostnadsnormenenligt uppfattning,min som

bestämmel-den står i strid meduppenbartendast det ärsättas attom
regerings-skälig kap. 4 §llersättningen skallatt varaomsen

formen.
regeringen vidare 10:uttalade s.150I 199495:prop.

timkostnadsnormen itillframhålla bundenhetenRegeringen vill att
praktiken inteändringen iföreslagnaså den ärpraxis är attstor

förändringen består iväsentligasärskilt omvälvande. Den att rege-
ersättning timmeden normalaringen kontroll över per somges

timme hardär varje kronarättshjälpsanslaget ochbetalas över per
tim-naturligtvis inte bestämmaRegeringen fårbetydelse.stor en

skälig ersättninglägre vadkostnadsnorm utgörär än persomsom
skicklighet.ochutfört med normaltimme för arbete omsorg

skälig ochersättningen skallkonstruktion,Bestämmelsens att vara
förutsättertimkostnadsnormen,bestämmas tillämpningmed attav

vad skäligt.förhåller sig inomtimkostnadsnormen ärsomramen
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talarelevant rättknappastframhålla detockså ärvill attVi att om
majori-domstolensSåsom Högstasammanhanget.det härfel ieller
260,1993rättsfallet NJA ärrefereradei detanförde s.tet ovan

förkan finnasoch detersättningskälig utrymmebegreppet vagt,
ersättnings-bestämmagällerdetberäkningsmetoder när attolika

mvan.

från ochtimkostnadsnormen18 maj 1995beslutade denRegeringen att
mervärdesskatt ochexklusivekr763skalljuli 1995med den 1 vara

1505.mervärdesskatt Ju95inklusive954 kr

överväganden12. l

upprätthållasskall kunnastandardhyggligförförutsättningEn att en
förrimligtpå sättbiträdenarättshjälpsornrådet ersättsär ettinom att

lågt kom-alltförnormalfalletersättningsnivån i sättsOmsitt arbete.
biträdenkvalificerademångatillräckligtfinnasintedet somattmer

densärskilt inte rätts-betjäntingenuppdrag. Detsig ärvill åta ett av,
rimligfastställa vademellertid ärSvårighetensökande. är att ensom

ersättning.
nödvändigtrespektivenedlagtomfatta bl.a.börBedömningen

specialkunskaper. Menocherfarenhetskicklighet,biträdetsarbete och
snabbsvårighetsgrad,måletsochvärdetvisteföremåletsockså en

klientenoch föri godouppgörelsebrahandläggning, gynnsamenen
beaktasbör kunnauppfattningenligt minsådant,tillutgång hör som

bi-premierassärskilt bör ärNågotarvodesprövningen.vid omsom
bi-varaktigtpå sättbidragit tillförtjänstfulltpå sätt ettträdet attett

mellanuppgörelsetvist parterna.lägga engenomen
för sittbetaltfå skäligtkunnasåledesbiträde måsteskickligtEtt

betala lär-skall behövarimligtdet intearbete. Däremot är att staten
alltidUtgångspunkten börbiträde. attoerfarettillpengar varaett

advokatoch erfarenskickliggenomsnittsligttidendast den som en
ärende skallned i ersättas.behövt läggaskulle ha ett

långdragetochoskickligtpåsitt arbeteutförtbiträdeEtt ettsom
nödvän-varitinteArbeteersättning.fullalltså inte haskallsätt som

Även omständighetersådanainteöverhuvudtaget ersättas.digt skall
omfattningrimligiellerförelagda fristerhållitintebiträdetattsom

börrättssökandeeller denmyndigheterdomstol,förvarit anträffbar
sekrete-utförsnormaltArbetebedömningen.påinverkakunna avsom

skallochtimkostnadsnormeningår ikontorspersonaleller annanrare
måstebiträdeadvokat. Ettarbetstid förintesjälvfallet ersättas ensom
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sådan organisationha de uppdrag han eller hon åtagit sigatten som
tillfredsställandekan utföras på sätt.ett

När rättshjälpslagen infördes avsikten ersättning till rätts-attvar
hjälpsbiträden offentliga försvarareoch till del skulle bestämmasstor
med tillämpning 1972:4prop. 237 ff.. förut-Taxornataxorav s.

i de flesta fall saktaxor där utgångspunkten skulle densattes vara vara
tid genomsnittsadvokat lägger ned på genomsnittsärende iettsom en
den ärendekategori avsåg. flestaDe andra europeiska län-taxansom
der, bl.a. de nordiska, har betydligt omfattande taxesättning änen mer

Åvad vi har. andra sidan delas i dessa länder rättshjälpen i allmänhet
i processuell och utomprocessuell hjälp. Det i den kate-ärupp senare

gorin vanligast. Taxor behandlas i avsnitt 12.5.ärtaxorsom
Taxor kan dock inte täcka alla tänkbara fall. Någon form regle-av

ring för övriga fall måste finnas. hittillsvarandeDen metoden har i
falldessa i utsträckning varit fastställa ersättning med hänsynstor att

till den tid lagts ned i ärende. Denna metod har många gångerettsom
kritiserats. Nackdelen framför allt sådantär tenderaratt ett system att

den långsamma medelmâttan eller nybörjaren framför dengynna
erfarna, effektiva och skickliga juristen. harDet också gjorts gällande

timersättning inte till investeringar i tekniska hjälp-att uppmuntrar
medel datorer eller kompetenshöjning utbildning vidt.ex.som genom
advokatbyråerna.

Bestämmelserna ersättning till rättshjälpsbiträden har varitom
föremål för behandling vid flertal tillfällen se 1972:4ett t.ex. prop. s.

ff.,273 198182:28 14 ff. och 198788:73 64 ff.. Vid dessa till-s. s.
fällen har påpekats tidsåtgången inte bör avgörande vidatt vara
arvodesprövningen skicklighet och effektivitet måste beaktas iutan att

utsträckning. dessaTrots uttalanden har fastställandetstörre ersätt-av
ning i praktiken kommit ske utifrån slags tidstaxa. Förekomstenatt ett

timkostnadsnorm har troligen varit bidragande faktor.av en en
Som jag redovisat har reglerna för ersättning till biträden och

försvarare nyligen ändrats. Till kan det uttryckliga omnämnan-synes
det timkostnadsnormen verka kapitulation för det tids-av som en
tänkande, det finns all anledning kritisk Emellertidatt mot.som vara
syftar de reglerna i sin slutliga utformning till främja skicklig-attnya
het och effektivitet i högre grad tidigare. Jag de be-än attanser nya
stämmelserna för beakta vad jag redovisat vik-utrymme attger som
tiga kriterier för arvodesprövningen. Om domstolar och andra sintar
uppgift vid arvodesprövningen allvar kommer skicklighet och
effektivitet premieras oskickligtmedan och långsamt arbeteatt ger

ersättning. Jag därförsämre de nyligen införda bestärnrnel-attanser
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överföras till denrättshjälpsbiträden börtillersättning nyaomserna
lagstiftningen.

utläggtidsspillan ochErsättning för12.2

Gällandel2.2.1 rätt

praxis utveck-kodifierades denlagändringendenGenom senaste som
iför tidsspillan harErsättningtidsspillan.förersättningangåendelats

formelltfastställt beloppiutgångspunktmedpraxis ettersatts som
ändringen bestäm-området. Genomdetinomendast gällde taxesatta

måltidsspillan iförersättningför ävenDomstolsverket en normmer
området.utanför detärendenoch taxesatta

utföra arbetebiträdet inte kunnattid dåtidsspillan trotsMed avses
väntetid. Begärvanligtvis restid ochanspråk,iarbetstiden tasatt

period skall avdragsammanhängandeför längreersättningbiträdet en
förhandling ställs inNärmiddagspaus.ellerlunchförgöras er-en-

Vidtill kontoret.sig tillbakabiträdetfördettidden att tasätts tarsom
platsombud beaktas. Somtillskall möjligheteninställelse ortannan

ske på biträdetshuvudmannen börmedsammanträdenregel attanses
för tidsspillan iersättningundantagsfall beviljasiEndastkontor.

hem.huvudmannensbesök isamband med
bedömningskalloch utlägg görastidsspillangällerdetNär samma

endastsåledesErsättning kanarbete.ersättning förbeträffandesom
omfattasrespektive utläggtidsspillanföranlettåtgärdenutgå somom

nödvändig förvaritdenrättshjälpen ochbeviljadeden upp-omav
fullgörande.dragets

utlägg kost-ersättning förtillbiträde har rättEtt även som avser
utomprocessuellförkostnaderuppehälleochbl.a.nader för samtresa

förfråga utläggsåledesskallöversättning. Dettolkning och vara om
kostnaderHuvudmannens ersättskostnader. annatbiträdets egna

kontorskostnaderandrafotokopiering ochtelefon,Kostnader försätt.
desärskilt endast ärochtimkostnadsnorrnen ersättsingår i meraom

normala.utanför detliggerochbetydande

överväganden12.2

biträ-uppfattningenframförtsutredningentilldomarhåll har attFrån
gradbetydligt högretidsspillan iför änersättningden begärnumera

fram efter-inte gåttdetta harangåendestatistikNågon att tatidigare.



232 Ersättning till biträden och försvarare SOU 1995:81

biträdets förersättning arbete och tidsspillan registrerassom gemen-
samt.

Ersättning för tidsspillan bör naturligtvis utgå biträdet har varitnär
tid då han skulle ha utförtavsätta debiterbart arbe-tvungen att annars

Även denna ersättning bör emellertid granskas kritiskt.te. Dettyp av
bör kunna krävas biträde arbetar i fall under viss tidatt ett vart av

eller längre väntetid. Biträdet bör alltså i sin kostnads-t.ex. en resa en
räkning vilket slags spilltid det fråga Vidareär bör möjlig-ange om.
heten ställa platsombud beaktas i högre grad i dag. Om dettaatt än
skulle totalt billigare alternativ måste det finnas starkaett settvara
skäl för biträdet skall tillerkännas ersättning för tidsspillan.att

Dessutom bör inte ersättning utgå för kortare tid. Tidsspillan som
kort promenad till domstolen bör intemotsvaras ersättas.av en

Kortare perioder 15 minuter bör därför aldrigän Enligt minersättas.
mening bör dessutom ersättning för tidsspillan endast till denersättas
del den överstiger sammanlagt timme ärende.en per

deI ersättningsbestännnelserna 22 § RhjL första stycket sistanya
meningen respektive 21 kap. 10 § andra stycket RB har regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer fått befogenhetsom att
meddela föreskrifter beräkning ersättning för tidsspillan. Av-om av
sikten Domstolsverket skall meddela dessaär föreskrifter påatt samma

i dag sker i taxebundnasätt mål. Enligt min uppfattning bör dessasom
föreskrifter också innehålla bestämmelser hur lång tidsspillanom en
måste för den skall ersättas.attvara

Vad gäller ersättning för utlägg föreslår jag ingen ändring denav
gällande ordningen. Självklart måste biträdet kunna styrka utläggennu
den domstol eller myndighet skall besluta ersättning begärom som om

detta.

12. 3 Timkostnadsnorm

Frågan återstår dock hur den grundläggande ersättningsnorrnen skall
beräknas. Ersättningen bör naturligtvis täcka såväl omkostnader som

rimlig lönekostnad. Det också viktigt nivån inteär såsättsatten
lågt kvalificerade advokater och andra jurister avstår frånatt arbetaatt
inom de aktuella områdena. Ersättningen bör också utgå ifrån att ett
skickligt och erfaret biträde arbetar snabbt skall fåsammantagetsom
bättre betalt långsamt eller oskickligtän biträde.ett

Frågan bestämmande timkostnadsnorm behandlades också iom av
samband med de bestämmelserna biträdesersättning prop.nya om
1994952150 bilaga 3 8:s.
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Som tidigare har ligger beräkningar självkostnaderna vidnämnts av
advokatbyråerna till förde allmänna grund timersättningen till

offentliga försvarare och till biträden på rättshjälpsområdet i övrigt.
Beräkningsgrunderna har kritiserats från olika håll och det finns ett

faktorer underlaget bör kunnaantal i bli föremål för när-som en
diskussion. Aven konstruktionen med självkostnadermare som

för sådanunderlag ersättningsnormen kan ifrågasättas. Kost-som
investeringar år påverkar timkostnadsnonnen iett t.ex.samma

höjande riktning och innebär alltså inkomsterna blir högre deatt
åren.kommande Den ordningen, inkomsternamotsatta att styr

vilka utgifter kan belasta verksamhet, rimligare. Enärsom en
för investeringarnormalkostnad den faktiska kostnadenänsnarare

förkanske bättre underlag fastställande nivån tim-är som av
ersättningen. När det gäller de investeringar ochposter som avser
utbildning och övriga ocksådet så inte alla sådanaär attexpenser
kostnader fasta, och alla sådana kostnader inte heller helt ochär är
hållet nödvändiga för verksamhetens bedrivande. rimligtDet är att
kräva denna utgifter efter den ekonomiskatypatt av anpassas
situationen. Framför allt bör kostnader angivet slag inte medav
automatik medföra höjning timkostnadsnormen påföljande år.en av

Advokatsamfundet sittpekar i yttrande utkastet till lagråds-över
på utbildningremiss nödvändig investering och kost-äratt atten

naderna för allmänheten och blirrättsväsendet advokater-större om
inte utbildar och fortbildar sig. Regeringen delar uppfattningenna
utbildning och fortbildning viktigt. Det dockär äratt en annan

fråga hur det ekonomiska fördelasskall för den fortbild-ansvaret
ning olika olikaslag och med inriktning kan förekommaav som
för pådem arbetar advokatbyråer, allmänna och privata. Detsom

självklartinte kostnader för utbildning med inriktningär t.ex. att
på affärsjuridik eller vissa delar EU-rätten skall ingå i under-av
laget för den ersättning betalas för arbete rättshjälpsom-som
rådet, där brottmål familjemåloch dominerar.

de faktorer i beräkningarnaEn självkostnaderna vidannan av av
de allmänna advokatbyråerna kan diskuteras den andelärsom av
arbetstiden kan debiteras. Den har också ganska nyligen för-som

till år förutsattesändrats. Fram 1992 75 arbetstiden förprocent av
juristerna debiterbar. Därefter har underlaget grundats påvara en
andel debiterbar tid 72,5 procent.

Advokatsamfundet har för sin i olikadel sammanhang hävdat att
andelen bör 70 Det uppenbart frågan hurärprocent. attvara om

andel arbetstiden kan debiterbar någotärstor av som anses som
kan bedömas på olika och svårligen kansätt ettsom man en-
tydigt på.svar

Utgångspunkten vid fastställande timkostnadsnorm måsteav en som
tidigare ersättningen skall täcka omkostnader ochangetts att ettvara
rimligt arvode till biträdet. Vilka omkostnader skall omfattas ochsom
hur sådana kostnader skall gårtäckas naturligtvis intestora attsom
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utbildning och tekniska hjälp-på. kan behovetgenerellt T.ex. avsvara
regelförändringar ochtiden beroende bl.a.medel variera i av sam-

rimligt arvode finnsi övrigt. Vadhällets utveckling utgör ettsom
på. biträdeentydigt Ennaturligtvis inte heller något som ansersvar

måsteersättning vad medgerberättigad till högresig än normenvara
för ersättningenskilda fallet skäl högrehon i detvisa han eller göratt

genomsnittetbiträde klartoch mindre skickligt sämre änärett som
erhålla timersättning kompetentnaturligtvis intebör ettsamma som

biträde.
advokatbyråerna åren varitharvid de allmännaKostnaderna genom

rimligagäller vadbra hjälpmedel det avgöra ärnär attett som om-
advokatbyråerna arbetaradvokatbyrå. allmännakostnader pâ Deen

sina privata konkurrenterlikartade villkorväsentligen somnumera
tidigare.jämförelserna relevantaprincipvilket i bör ängöra mera
okritisktgår det emellertid inte1994951150Som i attangetts prop.

Skulle deallmänna advokatbyråerna.vid degodta självkostnaderna
användas förned får andra metoderadvokatbyråerna läggasallmänna

driva advokatbyrå.självkostnaden förbedöma attatt en
Riksrevisionsverketregeringen RRVmaj 1993 uppdrogI att se

Utgångspunkten förtimkostnadsnormen.beräkningsgrunderna föröver
försvarare skall ha tillbiträden och offentligauppdraget rättattvar
och utlägg uppdragetarbete, tidsspillanskälig ersättning för som

finna alternativa modeller försyftade tilluppdragkrävt. RRV:s att
sådanuppdragettimkostnadsnormen. Iberäkning attangavs enav

modifierad form det påpekadesmodell ikunde nuvarande menvara
kunde frikopplas från devärdefulltsamtidigt detatt om normenvore

skulle också utreda förutsättningarnaallmänna advokatbyråerna. RRV
redovisade sittdifferentierade tirnkostnadsnormer. RRVinföraatt
vilken1993 Rättshjälp till kostnad,oktoberuppdrag i rapporten -

överlämnats till dennahar därefter20-93-0889.dnr Rapporten ut-
redning.

nuvarande modellen föreslogmodifiering denSom förslag av
fast rörligskulle delas i ochRRV timkostnadsnorrnenatt enupp en

något högre för andra rättshjälps-delen skulledel. Den fasta vara
rörliga skullebrottmålsärenden. delen däremotärenden för Denän

några skäl förhar svårt bärandelika alla ärenden. Jagför att sevara
ersättningsbestämmel-skulle endastsådan ordning. sådanEn göraen

svårtillämpade.krångligare och merserna
två modeller; rikt-ytterligareockså förslagRRV lämnade en

marknadsmodell.ochkarlsmodell en
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Riktkarlsmodellen beräknas med utgångspunkt i lönenivån för en
distriktsåklagare, alternativt rådman, med procentuellt tillägg förett
sociala kostnader och omkostnader.

inte bedömning riktkarlsmodellJag delar RRV:s skulleatt en vara
lämplig. går inte jämföra lönerna för domare och åklagare,Det att

med fast lön, med inkomsternaanställda för advokaterna,ärsom som
fria företagare och inkomsteri allmänhet varierar med efter-är vars

frågan tjänster. Skullepå deras rekryteringsskäl höjat.ex.man av
slå igenomdomarlönerna rejält skulle det på timkostnadsnormen, även

skäl fördet inte skulle finnas motsvarande höjning advoka-om en av
kan riktkarlsmodellen slagslöner. Däremotternas ett test attvara

någorlundaligger Ger advokat inkomsträtt. normennormen en en
ordinarie domares ligger denmotsvarande naturligtvis inte helt fel,en

sina domareförutsatt lönar rimligt sätt.att staten ett
Marknadsmodellen baseras upphandlingsförfarandeett som

enligt många fördelar.RRV skulle ha RRV pekar bl.a. att staten
tjänster för miljonerköper juridiska 800 kr året vilket bordeca om

medföra bra förhandlingsläge. Upphandling behandlas i avsnittett
12.6.

alternativ till den nuvarande metoden fram timkost-Ett räknaatt
nadsnorm kunde utgå från viss timkostnadsnorm, eventuelltattvara en

och knyta den till basbeloppetden nuvarande, eller indexera den på
något sådan ordning visserligenEn tilltalande enkelsätt. ärannat men

tillfredsställande,torde dock mindre framför allt kandetvara som
finnas andra skäl justera de ligger till förgrundänatt attnormen som
basbeloppet ändras.

Som framgår vad anförs jag inte det finns någonattsomav anser
enkel och okomplicerad metod för fastställa nivån tirnkostnads-att

Varken riktkarlsmodell eller någon form indexeringnormen. en av
enligt min mening lämpligt.är
RRV anför vidare i det inte finns tillräckliga förskälrapporten att
införa differentierade timkostnadsnormer för advokater och biträ-att

dande jurister. det inte heller finnsRRV någon tillfreds-attanser
ställande metod belöna kvalitet ocheller erfarenhet.att

Enligt min mening finns det skäl både för införaoch emot att
differentierade normer.

differentieradeDet främsta skälet för naturligtvis detär attnormer
kan belöna skicklighet och snabbhet i arbetet. Någonsättett attvara
självklar uppdelning i olika kategorier dock svår Det kanär göra.att
emellertid med fog hävdas advokat vanligtvis har erfaren-att en mer
het, har inhämtat kunskaper och kan utföra uppdrag påett ettmer mer
skickligt effektivt vad den nyutexaminerade, biträdandeoch sätt än
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sannolikt i högre grad igällerDetta änförväntasjuristen kan göra.
erfarenledning någonarbetarjurist,förhållande till utan avsomen

högre tillämpassig tvådärför tänkakankollega. Man normer, en som
Ävenrättshjälpsbiträden. denför övrigalägreochför advokater omen

erfaretersättning för arbetetillerkännsinte änoerfarne juristen ettmer
skalldet ifrågasättasskulle ha fått, kanbiträdeoch skickligt statenom

mindretypiskt kanför arbetebetala lärpengar antassettett varasom
biträdande juristen,så dendessutomtordeskickligt utfört. Det attvara

advokat.betydligt lägre lönnormalt har äninte advokat,är enensom
inte lägreanledningfinnsdärför det övervägaJag attatt om enanser

rättshjälpsbiträden inteförtillämpas ärbörtimkostnadsnonn som
advokater.

Kostnadskontroll12.4

för förförutsättning kostnadernakostnadskontrolleffektivEn är atten
rimlig nivå. har betonatshållas på Dettakunnarättshjälpen skall en

min uppfattning.självfalletochmånga gånger tidigare ävenär
viktigt inte enbart medrimlig nivåhålls ärkostnadernaAtt en

enskilde.för den Denintressetill det allmännas ävenhänsyn utan
beroende kostnaderna.avgiftbetalaskall ärrättssökande som aven

föreslås i kapi-avgiftssystemmed detavsiktenVisserligen är somnya
skallkostnadsmedvetande öka. En rätts-rättssökandestel den7 att

i regler för ersättningsällan insatt detilltalad docksökande eller ären
erfa-vanligen mycket begränsadhareller hongäller och han ensom

Kostnadskontrollenjuridiskt arbete.bedöma värdetrenhet att avav
någonslutligt vilamåste därför arman.

bedömningen i högkontrollen byggerskall utföraOavsett vem som
kostnadsräkningen. Bestämmel-uppgifter, dvs.grad på biträdets egna

utformad finns i 20 § RhjF.skallkostnadsräkninghur varaser om en
ändamålsenligt utformad. EnbestämmelsedennaJag ärattanser

arbetsredogörelse ochinnehållaskall såledeskostnadsräkning varaen
bedömas. denersättningsanspråkets skälighet kan Omså utförlig att

särskilda omständigheter,åberopa någraersättning villbegärsom
krävande, skall dettasärskilt svårt ellervaritsåsom uppdragetatt

också framgå den tid lagtsskallkostnadsräkningenredovisas. Av som
påbörjades. kräverarbetet Denoch ersätt-ned på uppdraget när som

enligt honomskall de skältimkostnadsnormenning utöver somange
ersättning.anledning till högreeller henne ger

Även kostnadsräkning börregler för hursåledes finnsdet seenom
kostnads-Visserligen börgångermångaverklighetenärut annan.en
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till behovet i varje enskiltinte överarbetasräkningarna utan anpassas
och ordrika kostnadsräkningar kan domstolarnafall. Detaljerade ge

Ärför den skull prövningen bättre. dom-onödigt arbete göraattutan
handläggningen målet kan räkningen för-insattstolen väl genom av

dock bristfälliga otydliga kostnadsräk-Alltför ofta lärrmas ochenklas.
därförskall fastställa ersättningen. måsteningar in till den Detsom

kostnadsräkning inte uppfyller de angivna kravenbetonas att om en
biträdets ersättning. tillämplig tordegå Närskall detta över ärut taxa

egentligen inte behövas.kostnadsräkning
finnas regel innebär biträdet inte kanLiksom bör det atten somnu

ersättnings-omständigheter till stöd för överklagande iåberopa ettnya
inte föreligger särskilda skäl för det.frågan, detom

skall besluta ersättningl2.4.l Vem om

domstolar och myndigheterhar iblandDet ogärnaatt prutarsagts
framför allt inte med mindre belopp.biträdes kostnadsyrkande, Omett

ofta respektivenågot i överkant väljer domstolenräkning endast ären
Överinstansernasanspråket. påståddamyndigheten godta benägen-att

biträdet yrkadändra på beslut ersättning och tillerkännahet att om
också till detta. På tid det emellertid mittersättning bidrar ärsenare

oftare ned den begärda ersättningen, ochintryck domstolarna sätteratt
till undantagen överinstanserna höjer prutaddet torde höra ersätt-att

ning.
sammanhang betona vikten prövning verk-vill i dettaJag attav en

fall. dag visserligen ersättningsan-ligen i varje enskilt I sättsgörs
eller oskicklighet faktiskt föreligger. Medspråken ned vårdslöshetnär

nyligen införts måste reell prövningde regler för ersättning som en
för ersättning normalskick-vid varje tillfälle. Normengöras avser en

intelig advokat. mindre skickligt biträde skall haEtt ersätt-samma
skickligt han inte varit direkt vårdslös ellerning ävenettsom om

utfört uppdraget.oskicklig hannär
möjligheter finns till kontroll delvis beroendeVilka är vemsom av

lagfarna iblandskall utföra den. I domstolar det domare ochärsom
anspråken. myndigheter detnämndemän Hosäven prövar ärsom

kon-tjänstemän ocheller förtroendevalda. RättshjälpsnämndenI görs
tvåtrollen lagfaren domare, eller två advokater ellersamten en enav

för kontroll olika i dessa instan-förtroendevalda. Förutsättningarna är

ser.
möjligheterna demDomstolarna har i och för sig de bästa somav
biträdets arbete.kontrollera Förutomskall fastställa ersättning att
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biträdets agerade ocherfarenhethar dekostnadsräkningen av
också biträdetuppdrag. Många gånger harutföra sittdennes sätt att

eller flera förhandlingar. Dom-personligen undernärvarandevarit en
ochtidsåtgången skäligbedömadå möjlighet ärstolen har att omom

kan ställas på biträde.uppfyller de kravarbetetdet utförda ettsom
oftabedömningar ochsådanaockså avgörgöraDomarna är attvana

före-skälig rättshjälp inteombudersättningen till närär ävenom
kommer.

diskussionen renod-samband medframförts, bl.a. iharDet om en
be-myndighet ellernågondomarrollen,ling att en annanannanav

fastställa ersättningen, iskulle kunnadomstolenfattningshavare vid
i taxemål.fallvart

Ersättnings-inte delar den meningen.jagkan franktJag säga att
och den del-målet och dess utgång, detmed ärfrågan hör ihop som

ersättningsfrågan. Alterna-handläggningen bäst kantagit i prövasom
utsträckningregelsystem och i visskrångligaremedför barativet ett

kostnadskontrollen bli DenSannolikt skulledubbelarbete. sämre.ett
ersättningsfrågan.regel Jagsakfrågan bör prövaprövar somsom

den punkten.därför ingen ändringföreslår

beslut ersättningTidpunkten för12.4.2 om

kostnadskontrollen iför förbättrametoddirektivenI sägs attatt en
ersättning enligtbeslutbiträdesarvoden kanfråga attvara omom

beslutsamband med dom elleroch inte ifattasrättshjälpslagen separat
sak.i

fast-ersättning till biträdestycket RhjL skall§ femteEnligt 22
rättsliga angelägenhetenmed denställas i samband avgörsatt genom

något Bestämmelsenavslutasbeslut eller sätt.dom eller annat
målsägandebiträde. Någonersättning tillfrågagäller också i mot-om

offentligbeträffande ersättning tillfinns intebestämmelsesvarande
fastställsfråga rättshjälpsbiträdeniPåförsvarare. sätt som omsamma

fastmålet i Enligtregel sak.ersättningdock sådan när avgörssom
ersättning enligt kap. 10 § RByrkande 21praxis gäller att ett om

instanshandläggningen har avslutats i denframställas innanmåste som
ersättningen avser.

förvill ha ersättning18 kap. 14 § RBI partatt somanges en
innan handläggningenframställa sitt yrkandeskallrättegångskostnader

rättegångskostnaderbeslutmeddelaskallavslutats och rättenatt om
tvistemål. brottmåli FörBestämmelsen gällermålet.dennär avgör

skall enligt 31 kap.i kap. RB. Rättenfinns motsvarande reglering 31
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9 § RB tilltaladeden skall betala tillbakapröva kostnad utgåttom som
allmänna medel till Beslut rättegångskostnader skallstaten.av om

meddelas målet. Bestämmelsernanär rätten avgör för mot-om ansvar
rättegångskostnader gäller enligt 31 § RhjL också i frågaparts om

rättshjälpskostnader. Beslut ersättning till rättshjälps-motpartens om
biträden, målsägandebiträden och offentliga försvarare slutligaär
beslut omfattas 17 kap. §12 RB. Om slutligt beslut med-ettsom av
delas i samband med dom skall det in i domen.tas

Den vinst skulle kunna åstadkommas med ordning därsom en
prövningen ersättningsfrågor skiljs från prövningen huvudsakenav av

ersättningsfrågorna därigenom skulle kunna uppmärksammasär ochatt
bättre vad fallet. överläggningprövas än När hålls efterärsom nu en

huvudförhandling behandlas naturliga skäl de frågor rörav som
huvudsaken först och, kan förmoda, med intresse. Närstörstman

kommer till ersättningsfrågorna kan tidspress och trötthet inne-turen
bära kostnadsräkningarna inte granskas så önsk-att ärnoggrant som

Om har möjlighet skjutavärt. rätten prövningen ersättnings-att upp av
frågor skulle granskningen kunna ske under lugnare förhållanden. Att
prövningen ersättningsfrågor på det här blir huvudfrågasättetav en
i stället för bifråga kan alltså bidra både tillen en noggrannare
behandling dessa frågor och till betydelsen kritisk gransk-attav av en
ning kostnadsräkningar lyfts fram.av

När nämndemän har ingått i mästerätten möjlighet tillen upp-
skjuten prövning kombineras med ordföranderättens rättatt attges

besluta ersättning. Om nämndemännen skall kallas tillensam ettom
sammanträde blir handläggningen alltför tungrodd och ineffektiv.nytt

En ordning den skisserade har vissa olägenheter. Densom nu
innebär central processrättslig princip frångås nämligen denatt en -

skall alla yrkandenrätten framställspröva i mål innanatt denettsom
skiljer målet ifrån sig. Det förhållandet beslut i ersättningsfrågoratt

i målet, beslutäven rör återbetalning i brottmål,parterna t.ex. om
komplicerat också det hela. Att tiden för överklagande blir olika för
dom och rättshjälpsbeslut också problem.är ett

Det kan ifrågasättas uppskjuten prövning verkligen leder tillom en
kvalitativt bättre prövning ersättningsanspråken. Det kan hävdasav att
de bästa förutsättningarna för kritisk granskning ersättnings-en av
anspråk finns i anslutning till förhandlingen.nära Det detär av
skälet överläggningen skall inledas omedelbart efter huvudför-som en
handling. Invändningar kan också mot argumentet attresas engage-

hos skullerätten under längre överläggning.manget mattas av en
Om det skall finnas möjlighet till uppskjuten prövning ersätt-en av

ning till biträden m.fl. det nödvändigtär flera lagändringar.göraatt
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ersättningsbeslut. lagändringEngäller för samtligaDet ärtypertre av
ordföranden behörighetnödvändig förockså prövaattatt ensamge

huvudförhandlingen.deltagit vidfall nänmdemänersättningen i de
praktiska problemen med beslutlöser deFrågan hurär omman

för rättegångskostnaderåterbetalning och motparts m.m. omansvar
prövning ersättningsanspråk.till uppskjutendet inför möjlighet aven

avhängiga den totala kost-de frågorEtt alternativ ärär att som av
med den uppskjutnaflyttasnaden för biträde eller försvarare pröv-

tilltalad får besked vilketinnebäraningen., skulleDetta att omen
beslut. kan itill först i Rättenskall betalabelopp han ettstaten senare

ersättningsskyldigheten sådanställning tillsådana fall i domen ta som
prövning storlekenendastbeslutetoch det i det görsatt avensenare

beslutbetalas. det gällerdet belopp skall När motpartsomsom
möjligt, dvs.för rättegångskostnaderna rättenär systemsammaansvar

kan idomen och ordförandenfatta principbeslut ikan ettett senare
till belop-skall betala ochskede beloppdet motparten vemsomange

skall betalas.pet
skisserade hante-ordning denOtvivelaktigt innebär attsom nuen

Även beslutenför den enskilde berörskrångligare.ringen blir som av
tvistemål och tilltalad iBåde ikomplicerat.blir det ettpart enenmer

be-i sammanhang kunnaintressebrottmål har göraettattett enav
iöverklagas.avgörande skall Ettdömning rättens moment enav om

ellerålagts betalasannolikt det beloppsådan bedömning är parten att
detta kani högre instans. Motriskerar betala vid förlustfäatt en
lämnas inframgår de räkningarkostnadernanivånsägas att av som

nackdelarna kunna minskasbrottmål skulletill domstolen. I rätten,om
beloppfastställts, får bestämma detersättning harinnan försvararens

kommertotala kostnaderna uppenbartåterbetalas, deskall attsom om
återbetalning skall ske.vilketöverstiga det belopp med

inomuppskjuten prövning tiden vilkenEn effekt är attav enannan
iolika för avgörandet huvud-ske kommeröverklagande skall att vara

själva beslutetersättningsfrågan. det gällersaken avgörandet i Näroch
det förhållandet skapar någradock inteersättning kan jag attseom

denåterbetalning till-Om beslutpraktiska svårigheter. rörsomom
olikaprövningen de tidernatalade vid den uppskjutnaockså.fattas är

då förOlika tider kommer gällaför nackdel.överklagande atten
återbetalningsskyldigheten vilketoch föröverklagande i huvudsaken

fall brottmålsdomtilltalade. dekan förvirrande för den I envara
återbetalningsskyldighetenöverklagas i ansvarsdelen över-utan att

ocksåuppkommerden tilltaladeklagas frikänneroch hovrätten pro-
Återbetalningsskyldigheten intebeslutetbör ändras,blem. ärmen

gäller för överklagan-olika tiderföremål för prövning. Atthovrättens
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nackdel också i de fall frågande ersättningsskyldig-är motpartsen om
het för rättshjälpskostnader behandlas vid uppskjuten prövning.en

domstolarnas delFör det uppenbar nackdel frågorna iär etten om
mål iinte kan sammanhang. En uppdelning skisseratavgöras ett av
slag skulle arbetet med expediering och efterarbete.tynga annat

Enligt min mening tanken uppskjuten prövning dödföttär etten
på del håll omhuldat tankefoster. Min utförliga redovisningmen en av

för- och nackdelar bör tillräcklig för avföra frågan från dag-attvara
ordningen.

12.5 Taxor

Enligt 22 § första stycket sista meningen RhjL fastställer regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer, i vissa mål. Entaxasom
sådan har fastställts för mål åktenskapsskillnad eftertaxa om gemen-

ansökan. Enligt 21 kap. 10 § kanRB regeringen eller densam myn-
dighet regeringen bestämmer fastställa för vissa brott-även taxasom
mål. fastställtsTaxa har för brottmål med tilltalad, för huvudfor-en
handlingar pågårinte längre tid 3 timmar och minuter.än 45som

Domstolsverket fastställer, med stöd 22 § RhjF pådessa taxorav
dengrundval timkostnadsnorm beslutas regeringen.av som av

I utredningens uppdrag ingår bl.a. utvärdera dessa äratt taxorom
kostnadsdämpande och i så fall undersöka ytterligare områden kanom
taxesättas.

Taxorna infördes i samband med rättshjälpslagens införande efter
omfattande undersökningar tidsâtgângen i olika mål. fögaDet ärav
meningsfullt bådeoch tids- och kostnadskrävande göraatt nytt- -
sådana undersökningar. har iJag stället utgått från de bedömningaratt

då gjordes någorlunda riktiga försökt uppskatta vilkasamt attvarsom
de 20 årenfaktorer kan ha påverkat tidsâtgângen isenaste taxe-som

mål och vad kan tänkas inverka frågan ärsatta taxornasom om
kostnadsdämpande eller inte.

Båda brottmålstaxan och i mål äktenskapsskill-taxorna taxan om
efter ansökan konstrueradesnad efter omfattande under-gemensam

sökningar den tid gick i respektive målkategori. Taxornaav som
år utifrån tidsåtgångfastställs varje denna med till gällandehänsyn

mål där intetimkostnadsnorm. I kan tillämpas får biträdettaxan som
arbetad timme.huvudregel betalt Samma timkostnadsnorm gällerper

för samtliga brottmål och tvistemål såväl inom utanför det taxe-som
området. Undantag från timkostnadsnormen bi-kan göras närsatta
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före-Sådana undantagkunskaper.kvalificeradesärskiltharträdet
sällan.kommer

försvararlbiträdes-frånutgickkonstrueradesNär atttaxorna man
eller vinna på denförloraskulle ersätt-varkenkollektivet gruppsom

från Fördelengjordesavvikelse intelängeutgick såning taxan.som
bevisbördan för denfickbiträdetligga iskulle attmed atttaxorna

nivå be-ersättningskälig överersättningenbegärda taxansomvar
gärdes.

beror så-kostnadsdämpande eller intei dagHuruvida ärtaxorna
konstruktion. Fråganpå ärhandi första taxanledes taxornas om

med andra 0rdunderkompensation ellerellerinnebär över- omen
intemindre ersättning,ellertillerkännasbiträdet skulle taxanommer

fanns.
fak-och olikaöverväganden,på olikagrundadetvåDe ärtaxorna

dockiakttagelser kanutvärdering. Vissagällande vidsiggörtorer en
beträffande båda.göras

äktenskapsskillnadsmål konstrue-ibrottmålstaxanSåväl taxansom
inte funnit någontidigarehar1970-ta1et. Jagpårades angettssom
angående den dådå drogsslutsatserifrågasätta deanledning att som

biträde arbetardärförfråga blirtidsåtgången. Enberäknade ettom
detpå sådantupplagt sätteller arbeteti dag är attsätt nuomsamma

tidsåtgången.påverkathar
dåmindretidsåtgångenupplagt så änärOm arbetet är attnumera

föröverkompenseradeblirdet biträdenainnebärskapades, atttaxorna
Å sådantislopandebehöversidanandrasitt arbete. taxan ettett av

skulleKanskeblir mindre.kostnaderna förinnebärafall inte statenatt
nyttigt deoch för sigiutföra någotställetdå biträdet i moment som

betalning.ändå fåtteftersom detidigare,valt inte göraatt samma
dagens Ettdebiteringdå bliskulleResultatet taxa.motsom svararen

förbesparingmedföra någoninteskulle i så fallslopande taxanav
för pengarna.fårmöjligen attstaten mermanmen

lettinträffat borde haåtskilligt20 åren harUnder de senaste som
naturligtvisHit hörökat.tjänstesektorninomproduktivitetentill att

arbetsuppgifter, andradelegering ävenökadochdatoriseringen menav
finns alladen riktningen. Detutveckling iinneburitfaktorer har en

advokatverksamhet ochgälltutvecklingdenna även attskäl attatt tro
Å samhället och lagar-sidan harandratidsvinster.inneburit vissaden

vissa demedförttid vilketunder momentförändrats att avsammana
tidigare.tidlängreuppdraget kan äningår i tasom

tillämpaskunnafungera börskallmedOm taxornataxorett system
räknadekonstrueradesavvikelser. Närmångaalltför taxorna manutan

åren harUnder% fallen.överskridas i 10skullemed att taxan ca av
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detta i praktiken varierat. En uppföljning antalet avvikelser harav
Uppföljningennyligen gjorts. baserar sig på enkätundersökningen

Resultatetvecka 12 år 1994. denna uppföljning redovisas i detav
följande.

12.5. Brottmålstaxanl

Brottmålstaxan baseras på omfattande undersökningar utförda Justi-av
tiedepartementet och Domstolsväsendets organistionsnämnd DON
under åren 1969-1972. En mängd data samlades in från samtliga
tingsrätter i landet och omfattande intervjuer gjordes med antalett
offentliga försvarare. För bakgrundsmaterial hänvisas till Promemoria
XIV, Brottmålstaxor, Domstolsväsendets organisationsnämnd, enhetav
4 Dnr 4673. Jag har inte hittat några bärande deargument mot
slutsatser då drogs angående tidsåtgången.som

Genom undersökningarna kom till slutsatsen det i mindreattman
omfattande mål tilltalad förelågmed linjärt samband mellan denetten
totala tidsåtgången och huvudförhandlingstiden. Detta gällde för mål
med tilltalad huvudförhandlingendär mindre tid timmar.4äntogen

huvudförhandlingen längreNär tid sambandet inte längre likatog var
tydligt. Ytterligare faktorer inverkade särskild häktnings-som var om
förhandling hållits eller domstolen förordnat rättspsykiatriskom om
undersökning. tilläggGenom för de två sistnämnda faktorernaatt ge
bibehölls sambandet mellan huvudförhandlingstid och total tidsåtgång.

Taxan konstruerades därefter så försvararna varkenatt som grupp
skulle bli eller underkompenserade. Så länge ersättningen be-över-
stämdes inom skulle således förloravarken eller vinnataxan staten

Fördelen skulle tidigare i första hand ligga inämntstaxorna. attsom
den försvarare krävde ersättning vad medgav fickutöver taxansom
bevisbördan för den begärda ersättningen skälig.att var

Samma timkostnadsnorm används vid fastställande taxanav som
förden gäller ersättning utanför taxeområdet. Huruvida ärtaxansom

kostnadsdämpande eller inte således i första hand beroendeär av om
tidden försvarare lägger ned i mål densamma dåärett taxor-en som

konstruerades. exempelSom kan timmes huvudför-nämnas attna en
handlingstid ersättning motsvarande total tidsåtgång 2,87ger en om
timmar. Många försvarare i dag inte full kom-att taxornaanser ger
pensation för det arbete läggs ned.som

inomDe den totala tidsåtgången följande:ärmoment som ryms
Sammanträffande med klienten, genomgång bevisning och eventu-av
ellt Sammanträffande med vittnen, införskaffande ytterligare be-av
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bevisuppgift ochsamrnanställandefallförekommandevisning, i av
huvudförhandlingdeltagande vidpersonalia, samtkomplettering av

domen.genomgång av
införts.målsägandebiträdelageninfördes harEfter att taxan om

mål blivitvissaförberedelsearbete imedförtharlagDenna meratt
hållsiblandtid ochlängreskadestândsfrågornaBl.a.omfattande. tar

Huvud-frågor.angående dessamålsägandebiträdetmedsammanträden
det oftasteftersommarginelltendastdockberörsförhandlingstiden

skadestånds-målsäganden itillfrågorsigbara rör extraett parom
sådanaplädering. Underåklagarenstillägg tillkortaredelen samt ett

ochhuvudförhandlingstidmellansambandetförändrasförhållanden
ökadeför denintebiträdet ersättsvilket innebärtid,nedlagd att

Å förekom-så oftamålsägandebiträde intesidanandraarbetstiden. är
med för-måltaxeområdet, dvsinomliggerde målmande i ensom

timmar.fyraunderstigerhandlingstid som
aktu-denunderstraffrättenskett inomharändringarmängdEn nu

omgång-i fleraförändratspåföljdssystemetharFramför allttiden.ella
införtskontraktsvård harochsamhällstjänstpåföljderNya somar.

Ävenförsvunnit.interneringochungdomsfängelseandramedan t.ex.
olikatidsåtgången förpåverkattidpunktervissaförändringarna vidom

längre tids-idessajag dock sett ettsammantaget,attmoment, anser
tidsåtgången inompåverkatavgörandenågotinte på sättperspektiv,

skettförändringargäller deområdet. Detsammadet somtaxesatta
inom processrätten.

harsannolikttidsåtgångengenomsnittligalikväl denVissa attanser
tidiga-tideventuellt längre änKlientbesökenbrottmål.ökat i dessa tar

sina rättighetermedvetnapå klienternaberoende ärbl.a. att ommerre
harförsvararen. Dessutompåkravemellanåt ställerdärföroch större
tidlängredet kanmedförti landetinvandrareandelenden ökade att ta

regler.gällandeförklaraochhändelserreda attatt ut
Om denspråkproblem.också medförtinvandringen harökadeDen

huvudförhandlings-förlängdadentolk,behövertilltalade motsvaras
förberedelse-tolk vid sitthabehöverförsvararentiden ävenattav

tolk,behöver ärnågonvittne ellerdetarbete. Om är ett annan som
försvararen ivarförförlängshuvudförhandlingstidenendastdet som

överkompenserad.blisådant fall kan sägas
effektivareledshuvudförhandlingMånga ettatt numeraanser en

tidigare.tidkortareregelde änmedförvilket tarsätt att som
gjordes årbrottmålsområdetinomuppföljningDen taxan somav

vidi tingsrätternavanligare änfrånavvikelse är1994 visar taxanatt
aktuellaunder denbrottmål703avgjordesSammanlagthovrätterna.

inombrottmål låg 478dessaår 1994. Avveckan vecka 12 taxeom-
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betalades för arbete drygt 6totala ersättningenrådet. Den ut varsom
avsåg ersättningmiljoner kronor idrygt 1,7miljoner kronor, varav
%28 ersättningensåledes endasttaxeområdet. Detmål inom är ca av

sådana mål docktaxeområdet. Andeleni mål inom ärbetalas utsom
%.68

% avsågi % 12skedde 13Avvikelse från över-taxan ca varav
överskridande-tredjedelskridanden. Värt är nästanattatt notera aven

ersättningen intetillerkändaeftersom deninte borde ha skett över-na
Om medför överskridande.den undre gränsen systemet taxorsteg

betydligtavvikelsersåledes andelenkorrekt skulletillämpas vara
marginal.inom godtagbarmindre och ligga klart en

ansökanförl2.5.2 Taxan gemensam om

äktenskapsskillnad

Även omfattande undersökningarkonstruerades efterdenna taxa
tillerkändaUtgångsmaterialet faktiskt1972-1975.under åren var

mål. materialet uteslöts mål därkategori Urersättningar i denna av
%motsvarade 10osedvanligt hög vilketbiträdesersättningen avcavar

i de icke uteslutnabaserades sedan på medelarvodetmålen. Taxan
2,9 arbetstimmar iframräknade arvodenamålen. De antogs motsvara

mindre justering, 4,81 arbets-mål och, efterdirektdömda en senare
avvikelse skulle skebetänketid. beräknadestimmar i mål med Det att

% målen.i 10ca av
gånger och flertalhar ändrats flertalRättshjälpslagen ettett

konstruerades. ändring tordetiden då Denpunkter sedan taxorna som
tillpå mål inskränkningarnaha inverkat denna är rättentypmest avav

rättshjälp i bodelningsärenden.
inträffat flera ändringar i deaktuella tiden har det ocksåUnder den

blivit enklarekring familjerätten. Det harmateriella reglerna t.ex. att
avskaffats och huvudregelnskilsmässa, hemskillnadsinstitutet harfå är

efter skilsmässan.barnen skallvårdnaden ävenatt om vara gemensam
för uträkningVidare har det utarbetats och blanketter avnormer

alltför striktunderhållsbidrag. har å andra sidan hävdatsDet att en
leda tilltillämpning sådana ibland kan tänkas att parternaav normer

förr förlikas.får svårare än att
könsrollerna hari samhället har också lett tillUtvecklingen att

Ävenförutsägbara förr. lös-förändrats. Vårdnadsfrågor var mera
kompliceradei umgängestvister kan betydligtningarna änvara mer

barneninnehålla hämtning och lämningförr. Lösningarna kan av
vid olika tillfällen.olika tider och olika platser
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från andra länder har också kompli-andelen invånareökadeDen
språk varierar människors in-mångfaldenbilden. Förutomcerat av

behöver också ökadefrågor. Biträdet kun-ställning i familjerättsliga
internationell privaträtt.skaper i

den rättssökandes inledanderimligtdetSammantaget är att tro att
tid förr.besök något längre äntar

nyligen skett visar andelen taxemåluppföljningDen attsom
flerorsaken till detta alltövervägandeminskat. Den attsynes vara

anlita ombud eller i fallin sin ansökanmakar själva att vartutanger . Vrättshjälp. Totalt avgjordes vecka 12 år 1994ansökthautan att om
ansökan,äktenskapsskillnadsmål efter 148354 gemensam varav

År %utgjorde taxemâlen 72 medan de år% taxemål. 197942 var
%.1984 i 41var nere

följdes i % målen,år 1994 visar 77Undersökningen att taxan av
siffra för% målen. Motsvarande 1979avvikelse skedde i 23dvs av

% %. samtliga direktdömda mål76 och 82 Irespektive 1984 var
%andelen avvikelser ökar till 31 i be-följdes varför37 st taxan

såockså avvikelsernatänketidsmål. kanDet noteras att gott som
avvikelse oftare sker biträdetalltid överskridande närattsamtavser

%.advokatbyrå % vid allmän 20arbetar på privat 32 än

12.5.3 Slutsatser

förenklar hanteringen för allafördelen med deDen ärstörsta taxor att
fokuseras på huvud-till verksamheten kaninblandade och bidrar att

också den fördelen bevisbördantidigare har desaken. Som attangetts
åvilar biträdet.ersättningsanspråk skäligtför ärutöver taxanatt ett

lättnader i hanteringenframhålla innebärDet finns skäl att taxoratt
ersättning förför inblandade, dvs. både för dem begär ochde som

frågan.dem skall besluta isom
framför allt saktaxor de premierar skickligtEn fördel med är att ett

Samtidigt kan medverka till biträdeoch effektivt biträde. taxor att ett
ambitiöst ha vidtagitinte vidtar åtgärder biträde skulleett mersom

ändå får ersättning. tidstaxaeftersom han eller hon Ensamma ren
långsamt mindre skickligt biträde.premierar å andra sidan ochett

Även flera fördelar med det ändådet således finns ärtaxorom
går därför inte lämnaavgörande hur konstrueras. Det att etttaxaen

kostnadsdämpande eller inte dettagenerellt är utantaxorsvar om
måste från fall till fall.avgöras

brottmålmin uppfattning såväl äktenskapsskillnads-Enligt är som
mål inom taxeområdet något invecklade och komplicerade i dagmer
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också blivit tids-skulle kunna medföra detidigare. Dettaän att mer
Å effektivitetsökning skett helavissandra sidan har överkrävande. en

effektivitet-perioden.tjugo års Denunder dentjänstesektorn senaste
förändringar med-fall detorde iskettsökning uppvägavart somsom

redovisade faktorernaVid avvägning detidsåtgång.ökadför en aven
ha påverkats påtidsåtgången, enligt min mening, intedärförtorde

Såriktningen. längei eller den andraavgörande dennågot sätt ena
ellersåledes varken vinnafrån tordeavvikelse inte görs statentaxan

förlora på systemet.
brottmålstaxans konstruktion ochden nuvarandebakgrundMot av

jag miggenerellttill vadmed hänsyn angetts taxor anseromsom
börfördelar dendenna har sådanaslutsatsendra denkunna attatt taxa

förhandlingstiden innebärkopplad tillbrottmålstaxanbehållas. Att är
okon-påverka sina intäkterförsvarare kanvisserligen ettatt genomen

emellertid korrigerasagerande. kanlångsamt Dettaellercentrerat
falli flagrantafrån domstolen ellerpåpekanden attgenom mangenom

frångår taxan.
föreslås i avsnitt 5.4.3äktenskapsskillnadsmålBeträffande rätts-att

detbara skall kunna beviljasäktenskapsskillnadhjälp i mål närom
finnsmål i dag omfattassärskilda skäl. Deföreligger taxanavsom

anledningfinns därför intekategori. Detinom dennaknappast att
behålla denna taxa.

12.5.4 Nya taxor

hanteringmedföra rationellkostnadsdämpande,börEn taxa envara
skall uppfyllasalla dessa kravskälig ersättning. Föroch biträdet attge

skallsynlig variabel utgå ifrånvälmåste finnas närdet taxanatten
tidsåtgång förverkligvariabel bör ocksåfastställas. Denna motsvara

biträdet.medelgodadet
mellansambandetkonstruerades fannbrottmålstaxanNär attman

huvudför-total tidsåtgång minskade,huvudförhandlingstid och om
dockfyra timmar. Jag skulle gärnahandlingstiden attöversteg se

och förordarheldagsmål timmartill gälla sexutvidgades atttaxan
urvalenklare undersökningDomstolsverketdärför ettatt avgenom en

framkomligefter det väg.mål ärom enser
målskett ellermål där biträdesbytenomfattar inteBrottmålstaxan

försvararen i denaturligtvistill dettatilltalade. Skäletmed flera är att
försvararbyte haröverkompenserad. Vidblifallen skulleflesta av

flera tilltaladeutförts och i mål meddel arbeteteventuellt redan aven
för-huvudförhandlingen längre tidoch flera försvarare utan atttar
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arbetet de fall någon försvararepåverkas. I för flera tilltalade iär
mål blir å andra sidan förarbetet något omfattande ävensamma mer

detta arbete tordedel för båda tilltalade.gemensamtom en av vara
finns skäl denna under- respektiveDet överkompensationatt tro att

jämnar sig i längden, eventuellt med viss förlust för efter-ut statenen
flerdet torde sig mål där försvararen blir överkompense-röra omsom

rad. bör därför kunna tillämpas i dessa mål,Taxan eventuelltäven
med visst bestämt avdrag respektive tillägg. Det innebär vidett att
biträdesbyte får den försvarare deltar i huvudförhandlingen ersättasom

.ning enligt och den andre skälig ersättning enligt den nuvarandetaxa
22 § RhjL. flera försvarare förekommer börDär och demvar en av
kunna få ersättning enligt detta skulle innebära vissäventaxan om en
överkompensation. Om försvarare biträtt flera tilltalade bör visstetten
bestämt kunna betalastillägg utöver taxan.

brottmålsområdet rattfyllerimålen ofta såInom likartadeär vadpass
gäller tidsåtgång det borde möjligt införa saktaxa. Efter-att attvara en

dessa mål omfattas den nuvarande brottmålstaxan finns docksom av
inte tillräckliga skäl särreglering för sådana mål.göraatt en

kan i detta sammanhang föras fram vissaDet synpunkter på ersätt-
ningen till målsägandebiträdena. tordeDet bland både domarevara en
och advokater ganska vanlig uppfattning uppdraget måls-att som
ägandebiträde särskilt i jämförelse med den ersättningersätts generöst,

den offentliga försvararen i mål tillerkämis. Detta ärsom samma
speciellt tillämpas för den offentlige försvararen.näraccentuerat taxa

inte ovanligt målsägandebitrådetsDet ersättningsanspråkär över-att
stiger offentlige försvararen tillvad den har enligt brottmålstaxan.rätt
Mot bakgrund den offentlige försvararens uppdrag hel-ärattav mer
täckande och generellt måste krävande sig dennateranses vara mer
konsekvens många gånger olycklig.

finns många synpunkter lägga påDet denna fråga. Man kanatt
tänka sig tillerkänna målsägandebiträdet lägre timersättning denänatt
offentliga försvararen. Mot detta talar dock det då kan bli svårtatt att
rekrytera jurister till denna uppgift. mångagoda I fall kräver i och för
sig uppgiften målsägandebiträde inte erfaren advokat, detsom en men
finns självfallet situationer det angeläget målsägandebiträdetnär är att
har sådan bakgrund.en

mig någonDet har det inte lämplig metodärsagts att atten som
högsta ersättningsbelopp använda för offentlig försvarare. Fråntaxan
advokathåll framförtshar det uppgiften målsägandebiträde oftaatt som
kräver tid före huvudförhandlingensätts än ersättsatt mer av som

Åenligt för offentliga försvarare. andra sidan förekommer dettaxan
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och målsäganden inte behövermâlsägandebiträdet närvaran-att vara
förhandlingen.de under hela

hand brottmâlstaxan tillämpas också i frågai förstaförordarJag att
och i andra hand saken belyses i denmålsägandebiträden att ut-om

Domstolsverket fått i uppdrag avsnittse 11.1.värdering göraattsom
mål underhâllsbidragdirektiven tänkbartEnligt är ett annatom

bidragsförskottsutredningenUnderhålls- och har nyligenområde.
försäkringskassan skall spela roll vad gällerföreslagit störreatt en

underhållsbidrag. harfastställande Jag den bakgrunden före-motav
rättshjälp i sådana ärenden endast skall beviljas i de fall detslagit att

avsnitt 5.4.2. ärenden där rättshjälp kom-finns särskilda skäl se De
därmed komplicerad karaktär vadbeviljas blir änatt av mer sommer

därför mindre införafallet i dag. Det lämpligtregelmässigt ärär att
område.på dettataxa

biträde i s.k. psykiatrimål och vissa utlännings-för offentligtTaxor
avsnittet offentliga biträden avsnittjag förordat i seärenden har om

10.2.3 och 10.1.5.

12.6 Alternativ

utredaren bör undersöka det möjligt medl direktiven ärattanges om
för bestämma ersättning till biträdennågot rätts-system attannat

hjälpsområdet gäller för närvarande. exempeldet Somän som anges
och andra marknadsfaktorer kan få inverka. En sådankonkurrensatt

förbudet för-möjlighet kan slopa i 23 § rättshjälpslagenatt somvara
ytterligarebjuder biträdet ersättning klienten nedan.seatt ta ut av

En möjlighet fastställa viss högsta timersättning ochär att attannan en
låta ha möjlighetbiträdena konkurrera begära lägreatt attgenom

förekommitersättning. har biträden till InvandrarverketDet t.ex. att
villiga åta sig uppdrag timersättningde lägreär attuppgett att mot en

den sedvanliga. Invandrarverket har emellertid inte godtagit detta.än
någon form anbudsförfarande.tredje möjlighet haEn är att av

direktivenalternativ i fastställa arvode utifrånEtt ärtas attsom upp
omtvistade värdet. Eftersom 90 % kostnaderna fördet rätts-ca av

offentliga försvarare, offentligahjälpen angår biträden familjemâlsamt
framkomligdetta knappast väg.är en

Upphandling12.6.1

fungeraFör anbudsförfarande skall krävs det fimis elleratt ett att en
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tillräckligt tydlig beställarroll.har Dess-myndigheterflera som en
preciseras till antingenupphandlingen kankrävs ettattutom att avse

pris arbetad timme.visstärende ellerpris ett perper
anföras ha med anbuds-invändningar kanEn rad mot att ett system

ochrättshjälpsomrádet. Beställarfunktionen övriga förut-förfarande pâ
för de olika rättshjälps-upphandling också olikasättningar för ären

formerna.
främsta invändningenrättshjälp den använ-Vid allmän är mot ett
domstolarna eller Rättshjälpsmyndig-varkenupphandlingdande attav

hari förhållande till biträdet. Som regelbeställarrollnågonheten har
biträde han ansökeranlitaträttssökande redan när rätts-den ett om

medföra radikal föränd-skulle dettaupphandling skerhjälp. Om enen
i så fall ibiträden. rättssökande böranlita Denring sättet attav

Även han tillåtsdomstolen anvisat.någonförsta hand anlita omsom
merkostnad själveventuell krävsoch betalaanlita någon attannan

för få påmyndigheten först redadomstolen ellerkontaktarhan att
vilket bidrag han fåranlitas i första handskallvilket biträde samtsom

upphandling skall skeanlitar biträde. Omdärefteroch först ett en
fastställa tidsåtgångsvårighetenbakgrundtorde den, attmot perav

timme.ärende, pris peravse
för detoch skulle i och sigklartRådgivning avgränsatär vara

upphandling på. Det skulleteknisktområdetenklaste göraattrent en
biträde. främstabegränsningar i det fria valet Dendock innebära av

fall rättshjälp alltid skall inledasemellertid,- iinvändningen är vart om
helst bör biträde9, detrådgivning kap.med se att somvara samma

rättshjälpsbiträde. den anledningensedan blir Avrådgivning somger
upphandling på detta område.lämpligt meddet inte hellerär

beställarroll från domstolens sida.tydligbrottmål finnsI en mer
vilket ibland skerförordnar försvarare,domstolenDet är utansom

skulle kunnaföreslagit någon viss Härtilltaladedenatt manperson.
för sigeller varje domstolantingen Domstolsverkettänka sig göratt

upphandling.en
avstånd fråninte alltför långtbör finnasOffentliga försvarare ett

myndighet skallvilkentilltalade. Oavsettocheller dendomstolen som
därför mängd olika avtal måstedetinnebärupphandlingengöra att en

och vad den enskilde där-offentligt försvarpriset förträffas och att -
på olika platser i landet.återbetala blir olikaskyldigmed kan bli att

ofta står för kost-tveksamkansådan lösning ävenEn statenomvara
naderna.

framkomligupphandling säkertstorstadsregionerna vägI är meren
eller praktiserande advokater.finnsdär det baraän ettorter paren
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utgångspunkter skall väljas för prissättningen däremotVilka ärsom
fastställa vid allmän rättshjälp. de mål ibetydligt enklare Iänatt som

utgångspunktkan upphandlingen ske med från huvud-dag är taxesatta
övriga mål arbetad timme.längd och iförhandlingens per

planerades försöksverksamhet1994 vid Stock-Under hösten en
avsåg upphandlingFörsöket försvarartjänster ochholms tingsrätt. av

offentlig försvarare häktnings-beredskapsuppdrag vidomfattade som
beredskapsdagarunder samtliga fr.o.m. denförhandlingar l mars

augusti dag finns särskild förteckning för1995. Iden 31t.o.m. en
Stockholms-området advokater vill åta sigitingsrätterna över som

försvarare under beredskapstid. för-offentlig Pâ dennauppdrag som
advokater anmäler sig uppfyllerantecknas alla ochteckning som som

fall den misstänkte inte har önskemålvissa kvalitetskrav. För det om
någon från förteckningen. Avsiktennågon särskild försvarare utses var

skulle i de, anbud skulleupphandlingen utmynna att antogs,att vars
förteckning.motsvarande Upphandlingen skulle inteföras på enupp

i den misstänktes väljainskränkningar självinnebära några rätt att
det gäller endastSkillnaden i dag skulleförsvarare. systemmot som

för finnas med i förteckningen. kvali-kriterierna Sammaattvara
skulle också gälla vid upphandlingen.tetskrav gäller i dagsom

vid planeringen försöksverksamhetenförutsättningarnaEn avav
hade några invändningar.advokatsamfundet inte Under ettattvar
upphandlingen ställde docki planeringen sigskede av sam-senare

försöksverksamhet. denna bakgrund och dåfundet negativt till Moten
efter viss försening, knappast skulle ha hunnitupphandlingen, genom-

i sådan tid utredningen skulle kunna haföras och utvärderas att nytta
det, försöket.avbrötsav

så alltid domstol i målOfientligt biträde utses gott som av om
Invandrarverket itvångsomhändertagande eller utlänningsären-av

den.
gäller de offentliga biträden domstol kandetNär utsessom av

gällande de beträffande offentligaöverväganden göras somsamma
området finns i och för sig mindre invändningarPå det härförsvarare.

betalningen blir olika i olika delar landet eftersom statenmot att av
står för hela kostnaden.alltid

upphandlingen beträffande psykiatrimålUnderlaget för skulle, s.k.
prissättning förhandlingen i såda-ske efter ärende. I dagkunna tarper

mål vanligtvis halv timme och ersättning begärs regelsomca enna
timmes förberedelse- och efterarbete.för halv till enen

barn eller missbrukaremål tvångsomhändertagandenI äravom
upphandlingen få skebetydligt varierande och tordetidsåtgången mer

arbetad timme.per
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biträde i utlänningsärenden har Invandrar-Vad gäller offentligt
upphandling. dagmöjliggör Iverket tydlig beställarroll ärensomen

biträde den asylsökan-vanligaste Invandrarverketdet utan attutseratt
speciellt biträde. I medframfört önskemålde något ett systemettom

föreslåtillfrågas han vill någotupphandling asylsökandekan den om
Invandrarverketdensärskilt biträde haneller utser.accepterar somom

vid brottmål biträdetEftersom lika viktigtdet inte är attsom m.m.
förfarandet skrift-förläggningen regelhar sin verksamhet ärnära som

mottagningstid förläggningen bör detligt och biträdet kan ha en
många flyktingför-anbudsgivning. Påfinnas underlag förstörreett

fallland. För det endastläggningar asylsökande fråndeär ett,samma
fick i uppdrag företräda dem skullemindre biträdeneller antal, attett

och kvalitetsför-rationaliseringsvinsterdetta kunna medföra både
uppdragförvissning flerabättringar. Biträdet skulle i att t.ex.om

det aktuella landet och dekunna skaffa sig kunskaperbättre omom
förhållanden råder där.som

ellerupphandlingen bör ske ärende arbetadFör att veta perperom
finns för närvarande.timme underlag vad Ibehövs bättre änett som
inom Invandrarverketsersättningardag fattas regel beslut omsom

skall fatta beslutetAvgörande förregionala organisation. ärvem som
finnsersättningsyrkandet ocheller detvilken tidsåtgång omavsersom

finns inte någrabegärda ersättningen. Detanledning ned densättaatt
i olika ärenden börkostnadernacentrala anvisningar för hur typer av

Rättshjälpsnämnden endast debedömas. De ärenden ärprövas avsom
ersättning han fått.där biträdet missnöjd med denär

invändningarframföras principiellakan naturligtvisDet mot att
har påståttsupphandlingen. DetInvandrarverket handhar attt.ex.om

Åuppfattar Invandrarverketmånga flyktingarna motpart.som enav
redan i dag biträdenandra sidan Invandrarverket prövarsamtutser

kostnadsanspråk.
enligt min mening skulle kunnaområden upphandlingDe där vara

försvararetjänster alltså offentligamöjlig för anlitandemetod ären av
offentliga biträdenstorstadsregionerna ochi brottmål vid tingsrätter i

emellertid i skeptiskgrundeni framför allt utlänningsärenden. Jag är
priskrig advokattjänstertill värdet anbudsförfarande. Ett ärettav

i riskeraför torde längdenmöjligen på kort sikt lönsamt attstaten men
anlitas biträden. Under allaleda till kvalitet demsämre som som

ersättning börbestämmelsernaomständigheter jag deatt omnyaanser
upphandling På såförsök medtid innan något görs. sättprövas nytten

först utvärderas.hinner effekterna bestämmelsernadeav nya
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rättshjälpslagenSlopande förbudet i 23 §12.6.2 av
10 § rättegångsbalkenoch 21 kap.

ellerbiträde inte får förbehålla sigRhjL stadgas23 §I ta emotatt ett
RhjL.22 §huvudman vad följerersättning från sin utöver avsom

försvarare ibestämmelse återfinns beträffande offentligaMotsvarande
och okom-Förbudet har oförändrattredje stycket RB.21 kap. 10 § -

rättshjälp ochlagändringar skett rörandeföljt alla dementerat som-
rättegångsbalken infördes.denföljt med näräven nya

1919års lag fri rättegång NJAtill 1919förarbetenaI s.om
i förslagetskydda fattiga harsyfte den667 I att partenattanges

må vid sidanbiträdet ochbestämmelsen,intagits denäven att parten
Förbudet harytterligare ersättning.överenskommalagen omom

motiveringoffentliga försvararetill beträffande medöverförts samma
1919 609.NJA s.

och Finlandsammanhang det i Danmarkkan i dettaDet noteras att
betinga sighär förbjudet för biträdetpå sätt är att mersomsamma
avtalsvillkoren,huvudman och detta gäller,ersättning sin att genomav

förhållandetbekostas rättsskyddet. Ihjälpen Norge äräven när genom
ytterliga-biträde inte förhindrad begäradetdäremot är attmotsatta, ett

ellerhjälpen skall bekostas det allmännaersättning oavsett om avre
rättsskyddsförsäkring.genom en

medföra deförbudet skulle i och för sig kunnaslopandeEtt attav
vända sig till,utbud juridiska ombudrättssökande får större attett av

rättshjälpsärenden efter-i dag inte handdvs. sådanaäven tarsom om
rättssökande skulle kunnaersättningen för låg.de Densom anser vara

å andraerfaret biträde betaltfå hjälp tarett menmer som meraav
rättssökandessnabbare och effektivare.sidan kanske arbetar Den

bibehållas och kon-möjlighet och frihet välja ombud skulleegetatt
främjas.kurrensen

rättshjälpmånga fårdetta kan i dagMot sägas att personer som
livet.vid tillfällen i Detanlitar juridiskt ombud endast ellerett ett par

vilkasådana kunskaper bedömainte troligt de har de kanär att att
berättigade tillkvalificerade sakligtbiträden och därförärsom mer

ersättning.högre
föran-brottmålen situationerVad det ytterligare tvåär somavser

advokatenleder tveksamheter förbudet slopas. förstaDet är omom
eller ierhåller medel åtkommits brottbetalning genomsom som

praktiskabrottslig verksamhet. Den andra denär rent personer som-
betala advo-ofta möjlighetmisstänks eller åtalas för brott har inte att

katen mer.
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flerjag inte fördelen fårSammanfattningsvis att att mananser -
sá och för övrigt inte heller såvälja mellanbiträden är storatt -

de nackdelar förenade medsannolik den ärövervägeratt som en
början uppställd till den enskildesfrånändring förbudsregeln. Deni är

aldrig varit svårt få advokaterförbudet,skydd, och det har, atttrots
försvararuppdrag.eller offentligarättshjälpsärendenåta sigatt
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lagteknisk13 Ny konstruktion

Förslag: En rättshjälpslag införs omfattar det iny som som-
dag allmän rättshjälp och rådgivning.motsvaras av

Möjligheterna få bistånd till kostnader för inställelse vidatt-
domstol regleras i rättegångsbalken.

Möjligheterna få bistånd till kostnader för bevisning föratt-
den inte har rättshjälp regleras i rättegångsbalken.som

Bestämmelserna rättslig hjälp till brottsoffer i angelägen-om-
het skall behandlas riket förs till lagenöverutomsom om
målsägandebiträde.

Rättshjälp offentligt biträde regleras i särskild lag.genom en-

I dag finns bestämmelser rättshjälp dels i rättshjälpslagen dels,om
beträffande offentliga försvarare, i 21 kap. rättegångsbalken RB.
Dessutom finns särskild lag målsägandebiträden. Mâlsägande-en om
biträde inte form rättshjälp kostnaderna betalasanses vara en av men
från rättshjälpsanslaget.

Förutsättningarna för bevilja rättshjälp, kanatt rätts-vem som
hjälp, återbetalning, behörighet fatta beslut olika för deäratt m.m.
olika formerna rättshjälp.av

Allmän rättshjälp regleras i 6-34 §§ RhjL. Enligt 6 § RhjL kan en
fysisk beviljas allmän rättshjälp i rättslig angelägenhet, hanperson om
behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst inte överstiger
sju basbelopp. Dessutom kan i vissa fall dödsbo beviljas allmän rätts-
hjälp.

Den beviljats allmän rättshjälp skall betala rättshjälpsavgiftsom
bestående dels grundavgift dels tilläggsavgift.av en en

Allmän rättshjälp beviljas domstol, advokat eller biträdandeav
jurist på advokatbyrå eller Rättshjälpsmyndigheten.av

Rådgivning regleras i 46-48 §§ RhjL. Såväl fysiska juridiskasom
fâkan rådgivning oberoende inkomst. Den erhållerpersoner av som

rådgivning betalar, huvudregel, avgift motsvarande timkost-som en
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nadsnormen.
eller biträdande juristadvokatbeslutasRådgivning meddelas av

advokatbyrå.
brottmål finns dels i rättegångs-misstänktirättshjälp åtRegler om

rättshjälpslagen.balken dels i
och beroen-regleras i 21 kap. RBförsvararetill offentlig ärRätten

eller brottetsanhållen eller häktadde den misstänkte är artavav om
ekonomiförhållanden. misstänktespersonliga Denoch den misstänktes

bedömning.dennasaknar betydelse vid
Övrig brottmål regleras i 35-40 RhjL.åt misstänkt irättshjälp

årsinkomstfå rättshjälp hansmisstänktedenEnligt 36 § RhjL kan om
basbelopp.inte överstiger tre

erforderliga beslut bådafattar ihandläggsmåletdomstol därDen
rättshjälp.dessa former av

kap.skall han enligt 31 RBför brottetden misstänkte dömsOm
behöverrättshjälpskostnaderna. Hanföroch 38 RhjL§ ersätta staten

hans rättshjälps-skulle havaddock inte betala än motsvaratsommer
den misstänkte frikännsrättshjälp. Omhaft allmänavgift han hadeom

rättshjälpen.något förbehöver han inte betala
särskild Målsägande-finns i lag.målsägandebiträdeRegler enom

detenligt 6 kap. BrB intebrotti mål ärbiträde kan förordnas omom
måls-vissa andra brott kanmålsaknas. Iuppenbart behovatt om

främstskäl för det med hänsynfinnsdetägandebiträde förordnas om
förhållanden.personligatill målsägandens

målsägandebiträdehandläggs beslutarmåletdomstol därDen om
biträdet.betala något förbehöver inteMålsägandenskall förordnas.

biträde finns RhjL.offentligt 41-45Regler rättshjälp genomom
tvångsom-och ärenden rörandei målOffentligt biträde förordnas

förordnas förOffentligt biträde denutvisninghändertaganden, m.m.
vårdnadshavare,för dennesfalloch i vissaåtgärden ävensom avser

biträde saknas. Det saknar be-behovdet inte måste attantas avom
ifråga har.tydelse vilken inkomst personen

handlägger ärendetmyndighetregel denDet är somsomsom
förordnats för behöveroffentligt biträdeförordnar biträde. Den som

betala något.inte
beträffanderegleringeningårmitt uppdragI övervägaatt om

materiell lagstiftningrespektiveöverföras tilloffentliga biträden kan
befogade.kanföreslå de lagändringaroch att varasom

i betänkandet AnslagJustitieutskottettilldirektiven hänvisasI som
fråganf. behandlade199293:JuU26 llbet.till rättshjälp s.m.m.

finnsuppfattning detEnligt utskottetsbiträde.till offentligträttom
kostnaderna för offentligtlämpligtifrågasätta detskäl är attatt om

fallrättshjälpsanslaget. I varjeskall belastai framtidenbiträde även
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finns anledning särredovisningöverväga kostnaderna föratt en av
sådant biträde. En enligt utskottet tänkbar ordning kost-är attannan
naderna belastar respektive myndighets anslag och till offent-rättenatt
ligt biträde regleras i den materiella lagstiftningen på olika områden.
Härigenom skulle den fördelen uppnås och verksamhetsan-att resurser

följs åt.svar
delarJag utskottets uppfattning och verksamhetsansvaratt resurser

helst bör följas åt. Enligt min mening kan detta bäst uppnås attgenom
det i respektive materiell lagstiftning offentligt biträde skallnäranges
kunna förordnas. sådanEn ordning skulle också motverka de generella
urholkningarna på rättshjälpsområdet. Frågan har behandlats utför-
ligare i kapitel 10 offentligt biträde.om

finnsDet också andra skäl för dela bestämmelsernaatt upp om
rättshjälp. Rättshjälpssystemet tidigare kompliceratär ochangettssom
svårtillgängligt. En uppdelning de olika bestämmelserna skulleav
kunna medföra rättshjälpsfrågorna blir lättare hantera. finnsDetatt att
därför anledning införa rättshjälpslag särskild lagatt samten ny en om
offentligt biträde. Den rättshjälpslagen bör reglera det i dagnya som

allmän rättshjälp rådgivning. lagen offentligtImotsvaras samtav om
biträde kan de bestämmelser för alla kategorierärsom gemensamma

offentliga biträden regleras, ersättnings- och behörighets-t.ex.av
frågor.

detta betänkandeI föreslås kostnader för inställelse vid domstolatt
inte skall rättshjälpskostnad.ersättas Bistånd till sådana kost-som en
nader skall i stället till dem har det ekonomiskt ställtsämstges som
oberoende rättshjälp beviljas eller inte se kap. 6. Bestämmel-av om

sådant bistånd bör föras in i rättegångsbalken gälla bådeochserna om
i tvistemål och brottmål. Detsamma bör gälla bistånd till kostnader för
bevisning rättshjälp inte beviljats.när

Bestämmelserna målsägandebiträden bör regleras iom som nu en
särskild lag. Till denna lag bör föras bestämmelserna rättsligäven om
hjälp brottsoffertill i angelägenhet skall handläggas utomlands.som

iDet kan detta sammanhang framhållas jag inte funnit detatt vare
sig lämpligt eller nödvändigt sedvanliggöra specialmotiveringatt en
till lagstiftningen.den sådanEn brukar bli ganska trist hän-ettnya
visande till eller upprepande de allmänna övervägandena, någonav
gång avbrutet beskäftig anvisning i någon detaljfrâga. Jag har iav en
stället lagt mig vinn utforma lagtext, begriplig ochärattom en som
logiskt uppbyggd. Erforderligt underlag för tolkning paragrafernaav
bör kunna hämtas från de allmänna övervägandena, redovisassom
under olika sakområden, och från förarbeten och tillämpningen av
motsvarande äldre bestämmelser.
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Förslag: Rättshjälp skall endast kunna beviljas domstolav-
eller Rättshjälpsmyndigheten.av

Domstolsverket får för räkningrätt överklagaatt statens-
beslut domstol ersättning skall utgå allmännaav om som av
medel i fallandra vid rättshjälp.även än

Omfattande förändringar i organisationen föreslås träda i kraft-
vid tidpunkt.en senare

De nuvarande bestämmelserna rättshjälpens organisation infördesom
år 1991. I samband med detta inrättades Rättshjälpsmyndigheten och
Rättshjälpsnämnden. Bestämmelserna innebär beslut i rättshjälps-att
frågor kan fattas domstolar, vissa förvaltningsmyndigheter och iav
vissa fall advokat eller biträdande jurist. Vem beslutar bl.a.ärav som
beroende vilken slags rättshjälp det frågaärav om.

Huvudregeln rättshjälp beviljas den domstol ellerär myndig-att av
het handlägger sakfrågan. Som regel skall också den beslutatsom som

rättshjälp fatta erforderliga beslut i rättshjälpsfrågor under ärendetsom
handläggning besluta ersättning till biträde. Omsamt om en ange-
lägenhet inte handläggs vid domstol beviljar Rättshjälpsmyndigheten
rättshjälp fattar beslut under handläggningen. Dessutom kansamt
advokat eller biträdande jurist advokatbyrå bevilja allmän rättshjälp
i vissa familjerättsliga angelägenheter.

Rättshjälpsmyndigheten fastställer alltid slutlig rättshjälpsavgift och
avräkning vid allmän rättshjälp. Ersättninggör till biträden m.fl.

betalas bl.a. Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten.ut av
Från de angivna bestämmelserna finns flera undantag ochnu

tillägg. Vilka regler gäller för de olika formerna rättshjälpsom av
redovisas utförligare i avsnitt 14.1.

Föreskrifter och enligt rättshjälpslagen och rättegångsbalkentaxor
beslutas Domstolsverket. Verket har också överklaga vissarätt attav
beslut angående rättshjälp företräderoch då den rättssökandeatt staten
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överklagat sådantförsvarareoffentligaellerbiträde etteller dennes
Även vissa beslut iöverklagafår rätts-JKJustitiekanslernbeslut.

hjälpsfrägor.
förvaltningsmyndighetersövrigaochRättshjälpsmyndighetens

domstolBeslutRättshjälpsnärrmden.tillöverklagasbeslut kan av
domstol.för beslutgällerövrigtiordningdeniöverklagas avsom

utföra övrigarättshjälpsfrâgorbeslut ifattaskall samtVem som
materiellaberoende denaturligtvisrättshjälpssystemet äruppgifter i av

rättshjälp.reglerna om
medförbetänkandei dettaframförsändringarförslagDe somom

nuvarande bestäm-Eftersomförändras.organisationenpåkravenatt
beviljats förerättshjälpdärärendengälla ikommermelser enatt

sigförändrade behovet göradetlagändring, kommer atteventuell
konkreta för-därför endastframförsikt.på Jag ettförstgällande par

Domstols-ochbeslutfattabefogenhetenförändringar i attslag omom
förändringaromfattandedockkommerPå sikt atttalerätt.verkets

formredovisas iförändringarframtidaSådanabehöva göras. av en
kapitel.sist i dettaordningskisserad

deutvärdera hurvaritharuppgifterutredningens attEn nyaav
skalldirektivenEnligt översynenpraktiken.slagit ireglerna avseut

effek-de reglerna äruppnåtts,reglernamed desyftet om nyanyaom
Vidare skallmöjliga.bästadenansvarsfördelningen ärochtiva om

den lämp-arbetsuppgifter äruppdelningenundersökautredaren avom
Rättshjälps-ochRättshjälpsmyndighetensidanåmellanligaste ena

beslut ifattarmyndigheterandrasidanä andraochnänmden som
rättshjälpsfrågor.

förutsättningarnaförslagminamedförframhölljag attSom nyss
rättsskyddsför-väsentligt. Omförändrasrättshjälpsorganisationenför

rättshjälpdag ochomfattning ianspråk i äniskall störresäkringar tas
äktenskapsskillnadrörandeärendenenklarebeviljas iskall kunnainte

beslutkräverärendenantalettill barn kommerunderhålleller avsom
det knappastsådant fall tordebetydligt. Iminskamyndighetnågon att

huvuduppgiftmedmyndighetsärskild attförunderlagfinnas en
jag inteutgångspunktdennaMedrättshjälpen. attadministrera anser

utvärdering dendjupgåendenågonmeningsfullt göradet är att av
valtutvärderingsmetoddärförharorganisationen. Jagnuvarande som

iså denbeslutsordningenorganisationen och utbeskriva sersomatt
ordningdennanackdelarför- ochpå vilkasynpunkterochdag somge

innebär.
offentligtärendenorganisation ibeslutsfattande ochFrågor omom

kapitel 10.huvudsak iibehandlasbiträde
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organisationennuvarande14.1 Den

mångaframgått fattas på olikarättshjälpsfrågor kanBeslut i som av
i olika frågor bl.a. be-befogenhet beslutahar ärhåll. Vem attsom

rättshjälpformvilkenroende som avses.avav
rättshjälpbeviljar dårättshjälp det domstolVid allmän är ensom

så inte fallet kan advokatbehandlas i domstol. Omangelägenhet är
familjerättsligabevilja rättshjälp i vissajuristbiträdandeeller ange-

Rättshjälpsmyndigheten.fråganlägenheter. Annars prövas av
förordnar samtidigt biträdeallmän rättshjälpbeviljarDen samtsom

tilläggsavgiftenligt vilken skallgrundavgift, denfastställer procentsats
tilläggsavgift. Beslut under ärendetsbelopp förhögstabetalas samt

rättshjälp eller förskott tillupphörandebiträdesbyte,gång, t.ex. av
behandlas där ochangelägenhetendomstolfattasbiträde annarsomav

Rättshjälpsmyndigheten.av
RhjL själv i sitttredje stycketfår enligt 21 §biträde sättaEtt annan

beaktansvärd ökninginte innebärsubstitution, detställe avenom
i viss omfattningockså besluta utredningkostnaderna. Han kan om

RhjL.25 §24 -
fastställer denRättshjälpsmyndigheten slut-respektiveDomstolen

ersättningsskyldighet förbiträdet eventuelltillliga ersättningen samt
vid domstolen och biträdetangelägenhet avslutasOmmotparten. en

Rättshjälpsmyndigheten,ersättning kani tid begäraunderlåtit rättatt
fastställa ersättning.förutsättningarRhjL, under vissaenligt §22

ombesörjsrättshjälpsavgift och avräkningslutligFastställande av
biträdetsockså betalarRättshjälpsmyndigheten ersätt-alltid utsomav

ålagts betalabetalningoch kräver rätts-ning motpartsattpart somav
Rättshjälpsmyndigheten behörigavräkningenVidhjälpskostnader. är

Rättshjälpsnämndensrättshjälpen skall upphöra sebeslutaatt att
6651993.beslut nr.

Rätttshjälpsmyn-avgift beslutarnedsattrådgivning skettNär mot
rådgivningen. Detsammatill den meddelatersättningdigheten somom

förrådgivningen, kostnadsamband medkostnader igäller för t.ex.
tolk.

beviljas och förordnas normaltoffentligt biträdeRättshjälp genom
dock länsrättenhandlägger sakärendet. Detmyndighetden ärsomav

och i ärenden hos polis-ärenden hos Socialnämndfrågan iprövarsom
nordiskt land.utlämning i vissa fall tillangåendemyndighet annat

frågan vissa fall i ärendenRättshjälpsmyndigheten iVidare prövar
i ärenden enligtpolismyndighetenutlänningslagen hosenligt samt

kastrering.1944:133lagen om
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offentligt biträdeEtt har besluta utredning interätt kanatt om som
erhållas den myndighet handlägger målet eller ärendet.genom som

får ocksåHan i sitt ställe substitution det inte innebärsätta annan om
Övrigabeaktansvärd ökning kostnaderna. beslut under ärendetsen av

handläggning beslut ersättning offentligttill biträde fastställssamt om
myndighetden beviljat rättshjälpen. Utbetalning ersättning-av som av

ombesörjs den myndighet bestämt ersättningen. Domstols-en av som
verket handhar dessa utbetalningar för domstolarnas räkning.

Överklagande domstols beslut i rättshjälpsfrågor sker iav samma
ordning för övriga domstolsbeslut. Rättshjälpsmyndighetens beslutsom
överklagas till Rättshjälpsnämnden. Beslut advokat eller biträdandeav
jurist på advokatbyrå intekan överklagas.

14. 1 Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten inrättades år 1991 i samband med införandet
de nuvarande reglerna för rättshjälpens organisation. Enligt 3 §av

RhjL handlägger Rättshjälpsmyndigheten vissa ärenden enligt rätts-
hjälpslagen. kanDessa ärenden delas i fem ansöknings-upp grupper:
ärenden, advokatbeviljade ärenden, dornstolsärenden, brottmålsärenden

övriga ärenden.samt
Med ansökningsärenden ärenden angående rättshjälp däravses

Rättshjälpsmyndigheten själv beslutar i frågan beviljande allmänom av
rättshjälp. Myndigheten beslutar i denna fråga i de fall något mål eller
ärende inte inletts vid domstol då rättshjälp inte beviljas advo-samt av
kat eller biträdande jurist enligt RhjL16 § familjerättsliga angelägen-
heter. sambandI med rättshjälp beviljas förordnar Rättshjälps-att
myndigheten biträde fastställer grundavgift, församt procentsats
tilläggsavgiften högsta belopp för tilläggsavgift.samt

Därefter uppkommande frågor, upphörande rättshjälp,t.ex. av
jämkning grundavgift, prövning biträdets ersättning och eventu-av av
ellt förskott handläggs också Rättshjälpsmyndigheten. Omav ange-
lägenheten behandlas i domstol, det dock domstolenär prövarsom
dessa frågor. Har domstolen skilt målet eller ärendet ifrån sig, blir
Rättshjälpsmyndigheten äter behörig frågan upphörandeprövaatt om

rättshjälp. Rättshjälpsmyndigheten fastställer alltid slutlig rätts-av
hjälpsavgift, handlägger avräkningen sköter utbetalning ersätt-samt av
ning till biträdet.

Advokatbeviljade ärenden sådana ärenden där allmänär rättshjälp
beviljats advokat eller biträdande jurist advokatbyrå ochav som
avslutas utanför domstol. Det i huvudsak fråga angelägenheterär om
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till barn.underhållochmed barnbarn,vårdnad umgängerör avsom
RhjL20 §blir enligt rätts-rättshjälpallmänbeviljaradvokatDen som

ärenden på sättdessahandläggsövrigthjälpsbiträde. I somsamma
domstol.utanföravslutasansökningsärenden som

hos Rätts-ärendendenDomstolsärenden störstautgör gruppen
där denärendensådana rätts-Domstolsärenden ärhjälpsmyndigheten.

avgörandedomstolensoch därdomstolihandlagtsangelägenhetenliga
handläggning.för vidareRättshjälpsmyndighetentillöverlämnats

biträdet,tillersättningutbetalningbestårhandläggningDenna avav
hanteringavräkningrättshjälpsavgift,slutlig samtfastställande avav

frånersättningpåkrav motpart.
deldenRättshjälpsmyndighetenhandläggerbrottmálsärendenI som

återbetala kost-förpliktatsharhandömdeden attkrav mot omavser
rättegångsbalken.§kap. 1enligt 31för försvaretnaderna

biträde,Övriga offentligtförordnandebestår delsärenden avav
rådgivning.förbiträdeersättning tillutbetalningdels avav

fråganRättshjälpsmyndighetenärendenkategorier prövartvåI av
kastreringangåendeärendeninämligen delsbiträde,offentligtom

enligtärendenvissadels ikastrering,1944:133lagenenligt om
inte före-kategorin harförstadenärendeNågotutlänningslagen. av
år.50utlänningslagenenligt ärärendenAntaletkommit. perca

vissskerbiträdande juristelleradvokat motRådgivning enav
intedenavgift såned dennafårAdvokaten attavgift. sättafastställd

allmän rätts-skulle ha bestämtsgrundavgiftdenöverstiger omsom
denellernedrådgivningsavgiftenfalldelbeviljats. sattshjälp som

rådgivningensamband medihaft kostnaderrådgivningenmeddelat
Rätts-ersättningdennaoch utbetalasbeviljastolk,förkostnad avt.ex.

hjälpsmyndigheten.
drygtuppgår tillRättshjälpsmyndighetenärenden hosAntalet

dendomstolsärendena störstadessaårligen. Av utgör00080 gruppen,
börår. Det18 000Ansökningsärendena utgör000.37 an-percaca

ansökningsärendepåbörjasärende ettmärkas menettatt somsom
ansök-ochdomstolsärendebåderegistrerasdomstoliavslutas som

Advokatbeviljadedubblering.alltså vissskerdärningsärende; en
uppgår tillbrottmålsärenden000 och6till drygtuppgårärenden ca

överstiger 000.linteärendenövrigamedan00020
anställdaAntaletavdelningar.tvåbestårRättshjälpsmyndigheten av
myndig-Rättshjälpsnämnden. Förutomvidarbetarfyra28,är varav

tvåanställda jurister,sju deöverdirektören,chef, ärhetens varavav
.uppgickFörvaltningskostnadernanämnden.ärenden ihandlägger

miljoner kr.12till199394budgetåretunder ca
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När den organisationen för rättshjälpen planerades,nya var en av
förutsättningarna verksamheten skulle uppbyggd kringatt ettvara
ADB-system. I 1988892117 konstateras flera iattprop. moment
rättshjälpshanteringen väl lämpade förär hantering med hjälp av
ADB-teknik. Uttalandet gällde framför allt avräkningsförfarandet, dvs.
den ekonomiska uppgörelsen mellan bl.a. den rättssökande, dennes

biträdet och efter det den rättsligamotpart, angelägenhetenstaten att
avslutats.

Det ADB-systemet utvecklades under tidspress. Fram till dessnya
Rättshjälpsmyndighetens verksamhet startade den 1 januari 1991 kon-
centrerades därför utvecklingsarbetet på kärnfunktioner, detsystemets
vill registrering ärenden, desäga rättssökande och förordnandeav av
biträde på betalnings- och bokföringsfunktionerna. Betydandesamt
arbete lades också ned på integrera myndighetens diariesystem föratt
ansökningsärenden med rättshjälpssystemet i övrigt. vissaFör funktio-

bl.a. avräknings- och kravrutinerna, fick utvecklingsarbetet fort-ner
efter det driften påbörjatssätta för de redan färdiga delarna iatt syste-
Detta utvecklingsarbete komplicerades de olikamet. attav program-

och maskinvaran levererats skilda leverantörer.varorna av
De ändringar i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 1993som mars

medförde problem för myndigheten. På grund de varierandestora av
för tilläggsavgift infördes krävdes utökningprocentsatser som en av

databasen. De programändringar genomfördes resulterade vidsom
försöksdrift i databasen blockerades. visadeDet sigatt detattsenare
operativsystem installerat i maskinen inte försom var avsettvar
ifrågavarande maskintyp. Efter arbetsinsatser harstora man numera
lyckats få till stånd någorlunda fungerandeett system.

Eftersom Rättshjälpsmyndighetens verksamhet drivs med stöd av
ADB borde det möjligt på enkelt och effektivt bearbetaatt sättettvara
uppgifterna för statistiska undersökningar och analyser. Inte heller i
detta avseende har emellertid fungerat tillfredsställande,systemet
främst beroende de beskrivna problemen. För närvarande pågårnu
dock arbete med förbättra möjligheterna till statistiskatt uttag av
information.

14. 1.2 Rättshjälpsnämnden

Rättshjälpsnämnden har till uppgift överklagandenpröva beslutatt av
enligt 49 § tredje stycket RhjL. Det i huvudsak frågaär överpröv-om
ning beslut fattats Rättshjälpsmyndigheten, Invandrarverketav som av
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RättshjälpsnämndensCirka hälftenUtlänningsnämnden. ären-eller av
Utlänningsnänmden.Invandrarverket ellerfrånkommerden

förutsättningarna förförekommande frågornavanligast rörDe att
biträdesersättning och biträdesbyten. Nämn-rättshjälp,bevilja allmän

ungefärärenden år. Av dessa400handlägger 1 utgörden perca
Rättshjälpsmyndigheten och hälftenöverklagade besluthälften av

Utlänningsnämnden.Invandrarverket elleröverklagade beslut av
ordförande fyra andra ledamöter. Ord-består ochNämnden av en

ordinarie de fyra övrigaha varit domare.Avskall ellerföranden vara
advokatbyrå ochanställd på allmänadvokaterskall två varav envara

enskilt verksam.en
beslut iRättshjålpsmyndighetensRättshjälpsnämnden ändrar ca

siffra förärendena. Motsvarande Invandrar-överklagade% de25 av
%.Utlänningsnämndens beslut 43ochverkets är

Domstolsverket14.1.3

förvaltningsmyndighet för de allmännacentralDomstolsverket DV är
förvaltningsdomstolarna, hyres- ochallmännadomstolarna, de

Rättshjälpsmyndigheten den allmänna advokat-ocharrendenämnderna,
med instruktion för domstols-förordningen 1988:17byråerna 1 §

verket.
sitt verksamhetsområde ihuvudsakliga uppgift inomDV:s är att

meddelaavseende leda och samordna verksamheten,administrativt
till verksamheten bedrivsallmänna rådföreskrifter och attsamt se

effektivt.
för verksamheten och förekonomiskaDV har det ansvaret svarar

för samtliga myndigheter inom förvaltningsom-anslagsframställningen
vissa för särskilda ändamål,rådet och dessutom för anslag t.ex. an-

också för anslagsfördel-för rättshjälpskostnader. DVslaget svarar
vidaremellan myndigheterna. Det ankommer DVningen att svara

verksarnhetsområdet. årsredovisningenför årsredovisningen inom I
och årsbokslut för bl.a. domstolarna,ingår resultatredovisning Rätts-
allmänna advokatbyråerna.hjälpsmyndigheten och de

myndighet övergripandekan den har detDV sägas som an-vara
Uppgifterna kan delasför rättshjälpen prop. 199293: 109 4.svaret s.

huvudomräden:i följandeupp

för rättshjälpsmedlens användningDet samlade ansvaret

för rättshjälpsmedlensunder regeringen det samladeDV har ansvaret
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för rättshjälpsanslagetsanvändning och lämnar underlag utveckling i
intäkter föranslagsframställningen. Kostnader och rättshjälpen redo-

särskilt F1-anslaget.visas under anslag, det s.k. DV lämnar ocksåett
uppgifter till Statistiska centralbyrån.vissa statistiska

uppgifterEkonomiadministrativa

ekonomiadministrativa uppgifterfullgör vissa myndigheternaDV
verksamhetsområde såvitt rättshjälpen.inom DV:s avser

förvaltningsmyndighetCentral

förvaltningsmyndighet i förhållande till Rättshjälps-DV centralär
Rättshjälpsmyndigheten disponerasmyndigheten. Anslaget DVav som

till Rättshjälpsmyndigheten. hardelegerat budgetansvaret DV även
centralmyndighetsfunktioner utför vissavissa och serviceuppgifter

advokatbyråerna.de allmänna

Föreskrifter och taxor

föreskrifter och enligt rättshjälpslagenbeslutar ochDV taxorom
rättshjälpslagen finns flertal bemyndiganden förrättegångsbalken. I ett

eller den myndighet regeringen bestämmer meddelaregeringen attsom
föreskrifter.

har med stöd 22 § RhjF delegerat till med-Regeringen DV attav
fjärde ochdela föreskrifter enligt 6 § stycket 11 § andra stycket RhjL

fastställa grundbelopp för rättshjälpsavgiften.samt att
föreskrifter DVFS 1995:12, B28 för beräkningDV:s grund-I av
tilläggsavgift fysisk söker allmän rättshjälpavgift och finnsnär person

inkomstberäkning till ledning förbestämmelser bestämman-m.m.om
tilläggsavgift. Föreskrifternade grundavgift och har endast i min-av

under åromfattning reviderats i sak och i behovdre ärsenare av en
Eftersom föreskrifterna baseradegenomgripande grund-äröversyn.

föregående års basbelopp måste föreskrifternabeloppet och ändras
minst gång âret.en om

grundavgiften liggerTill grund för beräkning enligt 12 § RhjLav
grundbeloppet. motiven 198788:73 tillbland Av prop. 45annat s.

framgår grundbeloppetden bestämmelsen skall bestämmas medatt
utgångspunkt i den timkostnadsnorm ligger till grund för taxorna.som

gällande föreskrifter DVFS 1995:13, 29 grundbe-I DV:s B omnu
fastställs tilllopp har grundbeloppet 954 kr, vilket motsvarar nuvaran-

timkostnadsnorm inklusive mervärdesskatt.de
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regeringen eller den myndighetRhjL fastställerEnligt 22 § rege-
för bestämmandetimkostnadsnormbestämmerringen samt taxa av

rättshjälpsbiträde. motsvarande bestämmelsebl.a. Enersättning till
fråga ersättning till offent-rättegångsbalken ikap. 10 §finns i 21 om

RhjF fastställer DV grundvalEnligt 22 §lig försvarare. taxorna av
regeringen. har fastställtbeslutas DVtimkostnadsnorm taxaavsomen

äktenskapsskillnad DVFSansökani mål om genomgemensamom
brottmålstaxa DVFS 1995 :8, B 32.och1995:9, 33B genom

RhjF meddelat föreskriftermed stöd bl.a. 45 §har DVVidare av
för erhålla verkställighetordningen1991:14, B 135DVFS att avom

betalning tillbeslutvissa staten.om

Överklagande beslutav

rättshjälp överklagas, förutomRhjL får beslutEnligt 49 § ett om ava
myndighet regeringen bestämmer. Ienskildden är part, av somsom

myndighet regeringen bestämmer fården49 b § RhjL sägs att som
rättshjälp skall upphöra. har enligtallmän DVpåkalla beslut attom

rättshjälp ochöverklaga beslutbemyndigats47§ RhjF att attom
rättshjälp skall upphöra.allmänpåkalla beslut attom

Rättshjälpsmyndigheten och domstolarnaRhjF skallEnligt §21
utfärdar lämna uppgifter sina beslutföreskrifter DVenligt de omsom

såvitt offent-Motsvarande skyldigheträttshjälp.rörande allmän avser
såvitt offentligt biträde iRhjF ochförsvarare finns i 30 §lig avser

stöd de angivna bestämmelserna meddelathar med36 § RhjF. DV av
Rättshjälpsmyn-64 för domstolarna,DVFS 1990:22, Bföreskrifter

polismyndigheterna lämna under-Invandrarverket ochdigheten, att
rörande allmän rättshjälpbesluträttelse till DV m.m.om

beslut allmän rättshjälpbl.a.Uppgiftsskyldigheten somavser om
domstol, beslut rättshjälpdomstol allmänmeddelats än omav annan

rörande bodelning beslutangelägenhettill näringsidkare och i samt om
uppgåroffentlig försvarare, där ersättningenbiträde ellerersättning till

inklusive mervärdesskatt.000till minst 35 kr
på rättshjälpsområdet skötsföra talanArbetet med att statens av

där mellaninom Rättshjälpen sysselsätterjuridiska sektionen DV.den
000 âr-årsarbetskraft. Antalet ärenden uppgår till knappt 31 1,5-

ärenden och sig i 400 ärenden.ligen. överklagar i 140DV yttrar caca
Ändringsfrekvensen %.ligger 75i ärenden där för talanDV ca

i viss mån varit oklar.överklaga harOmfattningen DV:s rätt attav
ersättning tillbeslutfår överklagahar DVpraxisI ansetts att om

återbetala sådanskyldighetoch beslutoffentlig försvarare attom
112. DV:s talerätt19821989 14 och NJAersättning NJA s.s.
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rättsfalletprövades också i NJA 1993 299, där fastställdeHD atts.
offentlig försvarare.kan överklaga byteDV av

Information rättshjälpom

sprider information rättshjälpen.DV DV rättshjälpshand-utom ger en
förnyas fortlöpandebok ändringsblad. Eftersom det integenomsom

finns någon uppdaterad lagkommentar i övrigt handboken viktigär en
i rättshjälpsfrâgor. Vidare distribuerasKunskapsbank broschyren Rätts-

till domstolar, myndigheterhjälp och och advokatbyråer. DVtaxor
informationsmaterial påockså olika språk till allmänhetenutger om

möjligheterna till rättshjälp.

Utvärdering14.1.4

Som tidigare det bakgrund förändringardeärangetts mot av som
föreslås föga meningsfullt jag någon detaljeradgör utvär-att mer

ändådering. Vad bör den förbättringpoängteras är över-som som
för fastställandeflyttandet hanteringen rättshjälpsavgift, avräk-av av

frånning och utbetalningar domstolarna till Rättshjälpsmyndigheten
medförde. komplicerade avräkningsförfarandeDet skall i detskesom

rättshjälpssystemet underlättasnuvarande väsentligt kandetattav
utföras med hjälp ADB. Men det klart finnsdet nackdelarär attav
med så komplicerat det endast kan hanterasär medattett system som
datorhjälp.

rådde före årDen ordning 1991 ansågs både svårbe-som vara
griplig, byråkratisk och ägnad fördröja handläggningen de rätts-att av
liga angelägenheterna se 198889:117 13. Avsikten med attprop. s.
flytta handläggningen till central myndighet bådeuppnåatten var
organisatoriska ekonomiska fördelar.och Enligt min mening har detta
syfte uppnåtts. och med domstolI avslutat den rättsligaatt en ange-
lägenheten kan också domstolens befattning med rättshjälpsärendet
upphöra. Om den del handläggningen inte dömandeav som avser
verksamhet ligger på instans kan domstolarna koncentreraen annan
sig den dömande verksamheten samtidigt hanteringen kansom

rationell och enhetlig instans.centralgöras mer av en
skall byggdOm hanteringen datasystem, måste dettaettvara

naturligtvis fungera. borde ha tidDet och för betyd-getts utrymme en
ligt planering innan inköptes och drift.isystemet togsnoggrannare
Den instans skall ha hand verksamheten måste, mina förslagsom om
genomförs, bygga frånJag utgårett nytt system. attupp en mer
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gång. bör också påpekasplanering utförs denna Detgenomarbetad att
bli väsentligt lättareuppgifter börstatistiska göra änattuttag nu.av

nuvarande organisationen fungerar idenövrigt jagI attanser
några skäl till den nuvarandekan dock intehuvudsak väl. Jag se

Domstolsverket och Rättshjälspmyndighetenuppdelningen mellan
Sådanatill biträden och försvarare. rutinerutbetalningarbeträffande

någon ordning, finnas samladeskäl förinte finnsbör, det annanom
samtliga domardet för domstolarnaDels underlättarställe.ett om
respektive för-ställe, dels biträdetsändas tilloch beslut kan vetett

sig vid eventuella frågor ellereller hon kan vändahanvartsvararen
alltid från domstol tillöversändande domen skerpåpekanden. Om av

skyldighetdessutom någon särskildbehöverDomstolsverket om
kompletteras medföreskrivas. kaninte Domenunderrättelse senare

vunnit laga kraft.denunderrättelse attom
för kostnads-lämplig ordning inte minstdetJag äratt enanser

möjlighetDomstolsverket harpraxisbildningkontroll och över-attatt
rättshjälpsfrågor.klaga beslut i

Överväganden14.2

naturligtvis beroenderättshjälpens organisationUppbyggnaden ärav
överskådligtUtgångspunkten börreglerna.de materiella ettvaraav

möjligheter till kontroll så rättshjälpenmedoch hanterbart attsystem
missbrukas.inte kan

alltdetta betänkande, framför beträf-läggs fram iförslagDe som
rättsskyddsförsäk-subsidiaritet i förhållande tillfande rättshjälpens

familjerätts-på särskilda skäl i vissainförandet kravringar och ettav
för organisationeninnebär förutsättningarnaangelägenheter,liga att

måste fattas domstol ellerbeslutförändras. Antalet ensom av en
Även förväsentligt. detminskamyndighet kommer rätts-systematt

arbete för-föreslås medför myndigheternashjälpsavgiften attsom
finnasgenomförs kommer det knappastförslagenenklas. Om att

effekternarättshjälpsmyndighet. Eftersombehov någon särskild avav
tidsig förrän efter viss jagkommer visaförslagen inte att anseren

avvecklas redanRättshjälpsmyndigheten bör Endock inte att nu. ny
vilka uppgifter blirdet står klartorganisation kan byggas när somupp

förslag organisa-fram något konkretdärför intekvar. Jag lägger om
tänkbarmig med skisserautformning nöjertionens attutan en

lösning.
Även föreslåsförändringar inte pågenomgripandenågra merom

med anledningändringarnågra mindrehär stadiet bör dock görasdet
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övriga förslag läggs fram. ändringarDessa redovisas i avsnittav som
14.2.1. framtidaDen organisationen beskrivs i avsnitt 14.2.2.

14.2.1 Förändringar i den nuvarande organisationen

De angelägenheter advokat eller biträdande juristdär på advokatbyrå
kan bevilja rättshjälp i huvudsak familjerättsliga angelägen-utgörs av
heter. Någon statistik sådana beslut finnsantalet dock inte förutom
de drygt redovisas6 000 ärenden advokatbeviljade ärendensom som
hos Rättshjälpsmyndigheten. Till detta kommer ärenden avslutassom
i domstol efter advokat eller biträdande jurist har beviljat rätts-att en
hjälp. Rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad och under-
håll till barn torde de beslut fattas advo-utgöra merparten av som av
kat. Om det införs krav på särskilda skäl för få rättshjälp iett att
dessa ärenden inte krävas biträdetkan det skall stå risken föratt en
eventuell felbedömning de särskilda skälen. mångaI angelägenheterav

underhåll till barn kommer dessutom behovet rättshjälprör attsom av
kunna först efter stämningsansökan och svaromål avsnittseavgöras
5.4.2. bevilja rättshjälp iBeslut dessa angelägenheter bör därföratt
fattas domstol Rättshjälpsmyndigheten.eller Eftersom det där-av av
med endast torde bli mindre antal ärenden kvar där rättshjälp skulleett
kunna beviljas advokat eller biträdande jurist finns inte anledningav
till någon särskild reglering i dessa fall. Rättshjälp bör därför endast
kunna beviljas domstol eller Rättshjälpsmyndigheten.av

Den myndighet regeringen bestämmer, dvs. för närvarandesom
Domstolsverket, får enligt RhjL företräda49 § och överklagastatena

rättshjälp. Detsamma gäller hänvisning i lag måls-5 §om genom om
ägandebiträde beslut i frågor målsägandebiträde.även om

När det gäller beslut ersättning allmänna medel utanförom av
rättshjälpsområdet torde Domstolsverket däremot sakna talerätt. Som
exempel kan ersättning enligt 31 kap. 2 § RB till tilltaladnämnas att

frikänts från och ersättning till sakkunnig eller vittne därsom ansvar
det inte fråga allmän rättshjälp. Domstolsverket har i skrivel-är om en

till Justitiedepartementet dnr Ju9l 1345 begärt få partsställningattse
i fall.dessa direktiven denna frågaäven I bör övervägasattanges av

utredningen.
Domstolsverket anför i skrivelsen bl.a. det förekommeratt att

domstolar, skall fastställa ersättning till tolkar, personundersökaresom
och sakkunniga mfl., begär Domstolsverket skall sig överatt yttra
framställningar ersättning allmänna medel. skrivelsen anförsIom av
vidare s. 2.
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ersättningbeträffandebrist talerättendetDV är attatt avenanser
underrättelse-denDV. Genominte kanmedelallmänna utövas av

möjlig-finns godaDVdomstolarna harskyldighet gentemotsom
skildakostnadsutvecklingenpraktiskt följaheter att rent om-

tillersättningenkunna konstatera,sig såledesråden. DV attanser
före-meningkraftigt Enligt DV:sstigatenderarsakkunniga att

viss bevakninganledning ha ersätt-ligger det även att annanen av
och tolk,ersättning till vittnenmedel, såsomallmännaning omav

enhetlig rättspraxis.främjaförinte annat att en

allmännaErsättningDomstolsverketsiinstämmerJag avresonemang.
till be-uppgåfrikännande dom kanförsvarare vidtill privatmedel

beslutöverklagahar möjlighetDomstolsverkettydande belopp. att om
meningVerket bör enligt minoffentliga försvarare. äventillersättning

förmedelersättning allmännadomstolsbeslutöverklagakunna om av
förregleringbrottmål. Behovet över-rättegångskostnader i av en
allmännaangår ersättningdomstolsbeslutklagande andra avsomav

tillbiståndföreslagna reglernamed de migocksåmedel ökar omav
biståndinställelse vid domstol. Dettabevisning ochförkostnader

ersättning irättshjälp. Beslutformintekommer att omavvara en
möjlighetsådanöverklagas.bistånd bör kunna Enanledning sådantav

pådomstolarna får utökade kravinnebäradock intebör rapporte-att
under-omfattning. eventuellti någon Enringsskyldighet större ny

särskilda undantagssituationer.måste begränsas tillrättelseskyldighet
underrättelseskyl-någon omfattandebör inteDomstolarna tyngas av

meningenligt minändå. Bestämmelsen hardighet; de har göraattnog
uppmärksammasDomstolsverketvärde, i de fall därlikväl ett

massmedia.beslutet på sätt t.ex.annat genom
före-rättegångenregeringsformen skall4 §Enligt kap.11 om
förasbörDomstolsverkets talerättBestämmelsernaskrivas i lag. om

också Domstolsverketssärskild lag. I denna lag kan rättin i atten
Offentliga försvarareoffentlig försvarare föras in.beslutöverklaga om

rättshjälp kanformfortsättningen intekommer i att somvara en av
bestämmelsen i rättshjäpslagen.med stödöverklagas av

kanbyte biträde eller försvarareavslå begäranBeslut att om aven
Domstolsverket haröverklagas särskilt.§ RBenligt 49 kap. 5 7 ut-p.

offentlig för-beslut tillåtaönskemål bytetryckt även attatt avom
särskilt. Detskall kunna överklagasrättshjälpsbiträdeellersvarare

kapiteli 11goda skäl för detta. Somfinns enligt min mening angetts
undersökaDomstolsverket i uppdragemellertid regeringenhar attgett

ingåroffentliga försvarare tillämpas. I uppdragetreglernahur attom
försvarare.bestämmelserna byteundersöka tillämpningen om avav

redovisningavvakta Domstolsverketsfinns anledningDet att av upp-
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draget innan ytterligare överväganden i denna fråga. Verket kangörs
själv föreslå ändring uppdraget redovisats.nären

14.2.2 framtidaDen organisationen

Om rättshjälpen skall subsidiär till rättsskyddet och kravgöras ett
särskilda skäl införs i ytterligare ärendekategorier kommer det som

bli betydligt färre ärenden kräver någon åtgärdsagts att som av en
uppgårmyndighet. I dag antalet rättshjälpsärenden till 60 år-000ca

ligen. rättsskyddet primärtOm kommer försäkringsbolagengörs att
handläggningen del dessa. Om dessutomöverta kravstor ettav en av

på särskilda införs förskäl rättshjälp skall kunna beviljas iatt ange-
lägenhet angående äktenskapsskillnad eller underhåll till barn kan
ytterligare minst 10 000 ärenden räknas bort. Uppskattningsvis torde
det bli kvar 15 000 20 000 ärenden kräver någon formca som av-
beslut eller åtgärd myndighet eller domstol.av

Den fråga måste ställas blir då beslut i rättshjälpsfrågorsom om
bör ligga på eller flera myndigheter och i så fall Vilka. Att domstolen
kan fatta beslut bevilja rättshjälp i sådana mål och ärendenattom som
inletts vid domstolen medför effektivitetsvinster bl.a.sestora prop.
197879:90 137 ff.. möjlighetDenna bör därför behållas. Enligts.
min mening finns det inte underlag för dessutom ha särskildatt en
myndighet kan fatta beslut i övriga fall. Att låta domstolarna fattasom
beslut i alla rättshjälpsfrågor intetorde innebära någon Ökad arbetsbe-
lastning på idomstolarna dag. finns ingaDet exaktagentemot upp-
gifter på hur ofta domstolarna i dag beviljar rättshjälp. De ärenden

redovisas domstolsärenden hos Rättshjälpsmyndighetensom som upp-
går till drygt 37 000. Alla angelägenheter avslutats i domstolsom
finns dock med i denna kategori beviljat rättshjälp.oavsett vem som
Stickprovsundersökningar visar dock domstolarna uppskattningsvisatt
beviljar rättshjälp i fall.17-20 000 Med den föreslagna ordningenca
torde antalet beslut i fall inte öka för domstolarnas del. fallI devart
något mål eller ärende inte har inletts vid domstol bör ansökanen om
rättshjälp kunna behandlas särskilt avgiftsfritt domstols-ettsom - -

Ävenärende. frågor uppstår efter beslut rättshjälpettsom om men
innan talan väckts i domstolen, begäran byte biträde ellert.ex. om av
ersättning för utredning, kan behandlas i form.denna

Vad avslutande åtgärder avräkning och utbetalningavser som av
ersättning till biträden m.fl. bör dessa i fortsättningen liggaäven en
särskild myndighet och inte på domstolen. Det lämpligt åt-dessaär att
gärder utförs Domstolsverket.av
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uppgifter består iRättshjälpsnämndens dag beslutöverprövaattav
älpsmyndigheten, Utlänningsnänmden ochfrån Rättshj Invandrarverket.
föreslår jag Invandrarverkets beslut skall överklagas tillI kapitel 10 att

Utlänningsnänmden och den myndighetens beslut inte skallatt senare
Rättshjälpsmyndighetenöverklagas. Om dessutom avvecklaskunna

särskild instans förfinns inte längre behov överprövningenav av
Även Rättshjälpsnänmden bör därför avvecklas.rättshjälpsbeslut.

anfört bör Domstolsverket kunna överklaga såväl beslutSom jag
rättshjälp övriga beslut ersättning skall betalasom somom som av

Domstolsverkets överklaga alltsåallmänna medel. börrått att ut-
sträckas till alla beslut fattas domstol angående ersätt-att som avavse

allmänna medel.ning skall utgå avsom
Sammanfattningsvis jag den framtida organisationen börattanser

byggas på följande sätt.upp

Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnänmden avvecklas.-
övriga beslut i rättshjälpsfrågorBeslut bevilja rättshjälp samtatt-

handläggning fattas domstol, antingen i de mål ellerunder målets av
handläggs vid domstolen eller i fallärenden redan annat ettsom som

särskilt domstolsärende.
rättshjälp överklagas i ordning övrigaBeslut angående samma som-

beslut domstolen.av
arvoden avräkning handläggs Domstols-All utbetalning samtav av-

verket.
får överklaga beslut såväl i rättshjälpsfrågorDomstolsverket rätt att-

frågor ersättning allmänna medel i övrigt.isom om av
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Konsekvenser15

Ekonomiska konsekvenser15.1

förslagen iredovisas de besparingar betänkandetkapitelI detta som
besparingar uppstår klart.till. kraftiga Där-kan beräknas leda Att är

i varje detalj hur besparingar.inte möjligtdetär att storaemot ange
flera.Orsakerna till detta är

tillfällenRättshjälpslagstiftningen har ändrats vid upprepade under
har syftat till besparingar.dessa ändringar Deår. Flertaletsenare av

genomförda ändring-de beslutade ochekonomiska konsekvenserna av
visat sig omedelbart. Många gånger har dethar emellertid sällanarna

lång tid innan ändring slagit igenom kostnads-tagit relativttvärtom en
svårt få korrekt jämförelse mellan dagensmässigt. Det därförär att en

eftersom dagens inte kostnads-och det föreslagna, ärsystemsystem
tidigare ändringar har inte fullt slagitmässigt fixerat; effekterna utav

måsteinnebär många reservationer ställasigenom. Detta näratt upp
analys skall göras.en

reglerna förändrats det svårtkonsekvensEn är äratt attavannan
tiden. har redovisningssyste-jämföra kostnaderna Dessutomöveratt

utförlig fullständigTidigare fanns knappast någon ellerändrats.met
Även har, tidigare bristerstatistik. dagens nämnts,system storasom

statistiska uppgifter.möjligheterna få framvad gäller att
jag föreslår syftar till kostnadsbe-de ändringarEn del somav

Således skall avgiftssystemet medverkasparande attitydförändringar.
rättssökande kostnadsmedveten. Detta bör på sikttill dengöraatt mer

minskar. be-medföra rättshjälpskostnaderna totalt Hur storaatt sett
till naturligtvisdynamiska effekter leder kansparingar denna typ av

ske uppskattning.inte beräknas exakt kan barautan genom en
kostnader för den allmännaBudgetåret 199394 uppgick statens

miljoner kronor. Från detta skall avräknas vadrättshjälpen till 337ca
betalningsskyldighet. Någon uppdelninginflutit på grund ålagdsom av

återbetalningsskyldighet i brottmålden tilltaladesvad som avserav
återbetalningsskyldighet för rättshjälpskost-och motpartsmedparts

någoträttshjälp har inte gjorts. Jag har uppskattatnader vid allmän att
miljoner kronor allmän rättshjälp ochmindre hälften eller 15än avser
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Ävenmiljoner kronor brottmål. dettanågot eller 22 avser ommer
så de drasfelaktigt inte slutsatserskulle är stor attsumman somvar

någon mån. Från de 337 miljoner kronorhär påverkas i större som
den allmänna rättshjälpen uppgår till kan därför draskostnaderna för

kvalificerad gissning inte obe-ifrån miljoner kronor. En15 är att en
torde ålagd återbetalningsskyldighettydlig del denna summa avseav

nettokostnader för den allmännaenligt b § RhjL. Statens31 rätts-
uppgå till miljoner kronor.hjälpen skulle således 322ca

kan förväntas denbehandlas det förslagkapitel 4I störstasom ge
förnämligen överförande det primärabesparingen, ansvaretett av

statligt till där den enskilderättslig hjälp från system ett systemett
rättsskyddsförsäkring. besparing sådansjälv tecknar Den som enen

uppgå till miljonerreform medför för kan beräknas 175staten ca
årligen.kronor

kostnader för allmän rättshjälp fördela-bilaga redovisasI 2 statens
influtit grund ålagd åter-de på rättslig angelägenhet. Medel som av

Eftersom vissabetalningsskyldighet inte medräknade.är ange-
rättsskyddsföräkringar finns iinte omfattas delägenheter av som

för i fortsättningeni dag kommer kostnaden dessamarknaden även att
överföras tillmedan den resterande kostnaden kanpåstanna staten

rättsskyddssystemet.
grund den rättsskyddregeln kan beräknasBesparingen av nya

enligt följande.
för angelägenheter inte omfattas rättsskydds-Kostnader som av

försäkringar 149 miljoner med följande fördelning.utgör
samband med äktenskapsskillnadAngelägenheter har casom -

miljoner kronor de angelägenheter enbart vårdnad127 av rörsom-
habarn och underhåll har tredjedel beräknats samband medcaom en

äktenskapsskillnad, angelägenheter arbetsrätt drygt 10rörsom —
miljoner angelägenheter behandlas vid förvaltnings-kronor, som
domstol eller förvaltningsmyndighet knappt 10 miljoner kronor samt-

fastighetstvister miljonerangelägenheter 1,5 kronorrör casom -
miljonereller sammanlagt 149 kronor.

Återstående för allmän rättshjälp, dvs. kostnaderna förkostnader
två tredjedelar angelägenheterna rörande vårdnad respektive under-av
håll Övrig familjerätt, skade-angelägenheter rörande arvsrätt,samt
stånd, fordran, tvistemål och angelägenheter i Övrigt uppgår tillannat

miljoner kronor. skall minskas med det belopp188 Dennaca summa
inflyter på grund ålagd återbetalningsskyldighet. Vilket beloppsom av

just dessa angelägenheter finns dock inte redo-typersom avser av
visade. kommer i litet antal övriga fall, enligt vadDessutom ett som

erhållaredovisats i kapitel rättssökande kunna rättshjälpatten om
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rättsskyddsförsäkring.haftborde hahar ellervarkeneller honhan
därför bli någoträttsskyddsregeln tordebesparingentotalaDen av

miljoneruppskattningsvis 175ellerkronor188 miljonermindre än
årligen.kronor

rättshjälp itilli möjligheternaföreslås begränsningarkapitel 5I
närings-begränsningsådanangelägenheter. En ärvissa atttyper av

angår närings-i angelägenhetfå rättshjälpskall kunnainteidkare som
tillförlitligdock ingenkapitel finnsredovisats i 5verksarnheten. Som

Vidare skallangelägenheter i dag.kostnaderna i dessastatistik över
fastighetstvistangelägenheti rörkunnarättshjälp inte ensomges

överstiger visst belopp.driva sakenförkostnaderna ettattoavsett om
med 1,5rättshjälpsanslagetbesparing påmedförförslagDetta caen

miljoner kronor.
begränsningarnaavsnittet docki det härbesparingarna ärDe stora

äktenskapsskillnadrörandei angelägenhettill rättshjälpmöjlighetenav
underhåll.och

äktenskapsskill-rörandeangelägenheterkostnaden föruppgårdagI
krav påmiljoner kronor. Om85 sär-sammanlagt drygtnad till ett

delen kost-tordeangelägenheterför dessa störreskilda skäl införs av
falla bortäktenskapsskillnadansökningarförnaderna omgemensamma

Med hänsyntvistiga ärendena.kostnaderna för dedelävensamt aven
åter-grund ålagdflyter inde medeldeltill att stor avsomaven

ansökningar i äkten-tordebetalningsskyldighet gemensammaavse
uppskattas till 25sammanlagda besparingenskapsskillnad kan den ca

miljoner kronor.
uppgår iunderhållsbidragrörandeangelägenheterförKostnaden

rättshjälpen sub-kronor. Genom görs46 miljonertill drygtdag att
miljoner dessa30rättsskyddsförsäkringar kommersidiär till attavca

miljonernaåterstående 16derättsskyddssystemet. Avöverföras till
skäl införssärskildakravfalla borthälften förväntaskan ettom i

tillsåledes uppskattasBesparingen kanärenden.i dennaäven typ av
8 miljoner kronor.ca

bodelningsför-förföreslås också kostnadenkapitelI attsamma
rättshjälpen. Dettaskall kunnainte längre ersättasrättare genom

skisseradeOm denmiljoner kronor.besparing på 1,5medför caen
införs tillkommer isådan kostnadsärskilt bistånd tillmedordningen

miljoner kronor.kostnader på 10-20stället
föreslagnaavgiftssystem. Detheltdiskuteraskapitel 7I nyttett

besparing ellerinnebära någonsig varkentorde iavgiftssystemet
inte ökadetAvsikten mednågon kostnadsökning. är attsystemetnya

syftetavgifterna. I ställethöja göraärinkomster attattstatens genom
förmå honomdärmedkostnadsmedveten ochrättssökandeden mer
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eller henne tänka och handla utifrån processekonomisktatt ett mer
perspektiv. min förhoppningDet dettaär skall medverka tillatt att
rättshjälpskostnaderna indirektoch också de enskildas kostnader- -
minskar.

De förslag förs fram i kapitel 10 offentligt biträde tordesom om
de kunna medföra besparingaräven sikt. Någon uppskattningstora

storleken på dessa besparingar däremot knappastär meningsfulltav att
eftersom de utlänningsärenden, där den föränderligagöra, rör verklig-

heten och de ständigt pågående utredningarna hela området tillgör ett
kalkylmässigt gungfly.

kapitel behandlasI 12 ersättning till rättshjälpsbiträden m.fl. Be-
stämmelserna ersättning till offentliga försvarare och biträdenom
enligt rättshjälpslagen har nyligen ändrats. Om de reglerna medförnya
de besparingar velat uppnå för tidigtär ännu Någrasäga.attman
ytterligare förslag medför direkta och mätbara besparingar för jagsom
inte fram i detta kapitel. Enligt min mening dock det viktigasteär
medlet för hålla rättshjälpskostnaderna på rimlig och kontrolle-att en
rad nivå, de domstolar och myndigheter skall beslutaatt som om
ersättning verkligen prövning så degör utför snabbt ochatt etten som
bra arbete får betalt för detta medan de arbetar långsamt ochsom
mindre skickligt får lägre ersättning.

I kapitel föreslås14 Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälps-att
nämnden på sikt skall avvecklas. Anslaget till dessa myndigheter
uppgår till drygt 11 miljoner kronor. En del de arbetsuppgifterav som
i dag utförs Rättshjälpsmyndigheten kommer behöva utförasattav

i organisation. Det gäller framföräven allt avräkning, utbetal-en ny
ning ersättning till biträden hantering krav på betalningsamtav av
från de ålagts betalningsskyldighet. Oavsett vilken myndighetsom som
skall utföra dessa uppgifter kommer det krävas delatt en resurser.
Även domstolarna kommer vissa uppgifter,över främst beslutatt ta

beviljande rättshjälp. Det skall dock påpekas domstolarnaattom av
totalt troligen kommer behöva fatta färre rättshjälpsbeslut isett att än
dag eftersom del rättshjälpen rättsskyddet.övertasstoren av av

Jag har också föreslagit Utlänningsnämnden skall Rätts-att överta
hjälpsnämndens prövning rättshjälpsfrågor i utlänningsärenden.av
Dessa ärenden omkring hälften deutgör ärenden Rättshjälps-av som
nämnden handlägger. Eftersom den andra hälften ärendenutgörs av
från Rättshjälpsmyndigheten kommer det, denna myndighet läggsom
ned, inte längre finnas någon funktion kvar för Rättshjälpsnämn-att
den.

Även vissa Rättshjälpsmyndighetens uppgifter övertasom av av
någon myndighet och Utlänningsnämnden vissaövertarannan av
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uppstå sammanlagd be-uppgifter torde detRättshjälpsnämndens en
8 9 miljoner kronor.tillkan uppskattassparing, casom -

beräkningsbara be-alltså dekanSammanfattningsvis sägas att
210 miljoner kronoruppgår tillrättshjälpsanslagetpåsparingarna ca

förändringarna medförorganisatoriskadebesparingarår. De somper
besparingartillkommer andrakronor. Dessutom8 miljonerutgör ca

ocksåi siffror. hareller kan Jagmätbaradirektinte är angessom
kommerdeteffekterdynamiskapå delpekat systemet, somav nyaen

regel-förtjänar ocksåDet nämnashålla kostnaderna attattatt nere.
bl.a.hantera fördärmed billigareenklare ochblibör attsystemet

domstolarna.

Övriga konsekvenser15.2

rättshjälpEuroparådets rekommendation om

resolution 78 8rättshjälprekommendationEuroparådets onom -
till nöd-alla skall hainnebär i dragadvice rättlegal aid and attstora-

del kost-förfaranden i domstol. Denbistånd vidrättsligtvändigt av
stå förrättssökande själv skallbiståndeträttsliganaden för det som en

otillbörliga svårigheterbetalavad denne kanfår inte överstiga utan
någonskall innefatta biståndRättshjälpundue hardship. ärav som

rättssökande skall självbistånd och denjuridisktkvalificerad lämnaatt
Biträdet skall hakvalificeradebland rättvälja biträdekunna personer.

utför. Vid prövninghanför det arbetetill skälig ersättning omav
rimligt rättsligabeaktas detskall detbeviljas ärrättshjälp skall attom

enskilda fallet.omständigheterna i dettillmed hänsynåtgärder vidtas
förfarandet beaktas.rättsligadetVidare skall arten av

för finansieringenharesolutionenskall enligtStaten ansvaret av
ekonomisktvidareskallrättshjälpen. Staten garantera att svaga perso-

avvägd itill kostnadantingenrådgivning, ärtillrätt somenner ges
gratis.ellerekonomiskarättssökandestill den ärförhållande resurser

bör naturligtvisbindande för SverigeinteResolutionen är men
rättshjälp. Förslagen iförvid utformandetbeaktas ett nytt systemav

rekommendatio-mening innehållet ienligt mintillgodoserbetänkandet

nen.
ordning där denhävdassig kunnai och förskulleDet stat-att en
rättsskyddsförsäkringförhållande tillisubsidiärrättshjälpenliga är en

uppfyller kravet påha haft inteborderättssökande har ellerdensom
dockrättshjälpen. Jagfinansieringenförstaten menaratt avansvarar

finansieringeninte rätts-innebärMitt förslagden det.gör attatt av
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hjälpen överlåts, kommer in först försäk-utan att statens näransvar en
ringslösning inte står den rättssökande till buds eller det inte kannär
krävas han eller hon borde ha haft försäkring.att en

Resolution 76 5 legal aid in civil, commercial and administra-on
tiv innebär utlänningar bosatta iär det landmatters där detatt som
rättsliga förfarandet skall haäger till rättshjälprättrum samma som
det landets medborgare. Såväl den nuvarande den rättshjäps-som nya
lag jag föreslår uppfyller dessa krav.som

Regionalpolitiska konsekvenser

De förslag läggs fram i detta betänkande får endast i mindresom
omfattning några regionalpolitiska konsekvenser. Mest betydelsefullt i
detta sammanhang torde avvecklingen Rättshjälpsmyndighetenvara av
och Rättshjälpsnärrmden i Sundsvall. Vissa Rättshjälpsmyndighetensav
uppgifter, bl.a. utbetalningar biträdesersättning och avräkning,av
kommer dock fortfarande behöva utföras. Dessa uppgifter föreslåsatt
föras till Domstolsverket. Om denöver personal skall utförasom
uppgifterna skall stationerad i Sundsvall eller i Jönköping därvara
Domstolsverket finns organisatorisk frågaär får lösasen som senare.

Den besparingen rättshjälpengörs blir subsidiärstora tillattgenom
rättsskyddsförsäkringar. Antalet biträdesuppdrag torde inte bli färre

denna förändring. finnsDet enligt min mening inte någongenom
nämnvärd risk för advokatbyråer mindre fåratt sämreorter ett
underlag för sin verksamhet. Så länge domstolarna har hyggligen
spridning i landet kan räkna med också advokatverksamhetenattman
har motsvarande spridning. finnsDet därför inte anledningen att
befara människor i glesbygd skulle få service pågrundatt sämre deav
förändringar jag föreslår. förhållandetDet endast rådgivningattsom
skall kunna i mindre komplicerade ärenden får enligt minges upp-
fattning inte heller sådana konsekvenser.

Jämställdhetspolitiska konsekvenser

De förslag förs fram i detta betänkande neutrala i denär mening-som
de gäller lika för både och kvinnor.att Någramän förslagen som

särskilt kvinnor eller finns således inte.män Det kan visser-gynnar
ligen kvinnor oftasägas har lägre inkomster och därmedatt än män
oftare skulle ha möjlighet få rättshjälp. Någon statistik visaratt som
hur rättshjälpen fördelar sig på kvinnor och finns dock inte.män On
det skulle så kvinnor oftare får rättshjälp drabbaratt naturligtvsvara
inskränkningar i rättshjälpen kvinnor hårdare än män.
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hemförsäkring meddock oftarekvinnor harEnsamstående rätts-
Kvinnor därmedensamstående har. harskyddsförsäkring vad mänän

måstei utsträckningfå rättsligt biståndmöjligheter att som ansesen
acceptabel.

i ärendeninskränka till rättshjälpgäller förslagetdet rättenNär att
de ärenden där rättshjälp inteunderhållsbidrag skall påpekas attom

särskilda skäl, sådanagrund kravet påbeviljas på ären-skall avserav
rådgivning.behov biträdeshjälpdet inte finnsden där utöverav

bodelningsärenden skullerättshjälp iharDet sagts att vara en
brukar beskrivastypiska situationjämställdhetsfråga. Den ärsom en

varit hem-undanhåller egendom från sin f.d. hustrurik somsomman
till några in-därmed saknat möjlighetbarnen ochmed attma

situation går naturligtvis intevanlig denna IHur säga.komster. är att
villiga åtatorde många advokaterbeskrivna situationenden attvaranu

betinga sig förskott,bodelningsförrättareuppdragsig utan attett som
avsnitt skissas på lösninginget problem. I 5.5och då föreligger en om

i dessa fall.likväl behövasbistånd anses
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Kommittédirektiv

1993:77Dir.

Översyn rättshjälpslagenav

1993:77Dir.

1993-06-24regeringssammanträdevidBeslut

anför.Hellsvik,statsrådetför Justitiedepartementet,Chefen

Mitt förslag

rättshjälpslagenförtillkallas översärskild utredareföreslår attJag att seen
1972:429.

Bakgrund

gått harårjuli 1973. Under dekraft lträdde denRättshjälpslagenRHL som
rättshjälp,allmänformrättshjälp ilämnasåtskilliga gånger. Idagändratslagen av

offentligt råd-biträde ochrättshjälpbrottmål,misstänkt irättshjälp genom
målsägandebiträde.förkostnaderocksåFrån rättshjälpsanslagetbetalasgivning.

Reformarbetet

vissadå domstolar och197879:901980genomfördesår prop.reformEn större
rättshjälpsfrågoribeslutabefogenhetermyndigheter fick vidgadeandra att sam-

frånminskadestillkomstvid lagensinrättatsrättshjälpsnämndertidigt de somsom
till fyra.sex
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Åren 1981 och 1982 höjdes rättshjälps- och rådgivningsavgiftema prop.
198081:20 Åroch 198182:28. 1982 slopadesockså möjligheternaprop. till
rättshjälp i vissa ärenden, bl.a. förtyper äktenskapsförordupprättaav att och

Samtidigttestamente. begränsadesmöjligheterna i vissa fall få rättshjälp innanatt
likartat mål, Årett pilotfall,s.k.annat avgjorts prop. 198l82:28. 1983 gjordes

rätten till allmän rättshjälp i vissa fastighetstvister subsidiär till rättsskyddsför-
säkring och möjligheterna till biträde i bodelningsärendenbegränsades.Vidare in-
fördes avgift, tilläggsavgift, beräknadesmed utgångspunkten iny rättshjälps-som
biträdets arvode prop. 198283:61.

Genom ändringar i 21 kap. rättegångsbalkenRB begränsadesfrån ja-den 1
nuari 1984 rätten till offentlig försvarare misstänkt i brottmål prop.
l98384z23.

År 1988 inskränktes möjligheterna få allmän rättshjälp i ytterligareatt typer
tvister där den rättssökandei stället kan fåav ersättning försäkringargenom av

olika slag prop. 198788:73. De besparingar härigenom uppkom begränsa-som
des emellertid rättshjälpsavgifterna samtidigtatt halveradesoch dengenom övre
inkomstgränsenför tillrätt allmän rättshjälp höjdes.Rättshjälpsavgifternasanknyt-
ning till basbeloppet, tagits bort år 1983, återinfördes samtidigt.som

Lagen 1988:609 målsägandebiträdeträdde i kraft den juli 19881 prop.om
198788: 107. Rättentill målsägandebiträdeutvidgades1991prop. 198990: 158.

Den 1 juli 1989 infördes generösareregler för till allmänrätt rättshjälp i
fastighetstvister och patientskadeärenden 198889:prop. l 17.

Den ändringen i rättshjälpslagensenaste trädde i kraft den l 1993. Demars
avgifter de rättssökandeskall betala höjdes genomgående.Vidaresom ändrades
avgiftssystemet i syfte öka de rättssökandeskostnadsmedvetande.att I proposi-
tionen 199293:109 redovisas frågorantal rättshjälpsområdetett skallsom
undersökasnärmareoch i andra sammanhang.tas Det gäller bl.a. den allmän-upp

rättshjälpens förhållande till försäkringar, möjlighetenna utvidga taxeregle-att
ringen fråganoch överförande regleringen beträffande offentliga biträdenom av
till respektive materiell lagstiftning. Under lagstiftningsärendetsgång framfördes
också rad förslag till förändringar beträffande rättshjälpen inte kundeen be-som
handlas i det sammanhanget.
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Taxor m.m.

förutsätts ersättning1972:4 273 fitill rättshjälpslagenförarbetena prop.l atts.
utsträckning skall regleras medförsvarare i betydandetill biträde och offentlig

finns rättshjälpsområdet: förnärvarande tvahjälp För taxataxortaxor. enav
ansökandenäktenskapsskillnadeftertill biträde i målersättning gemensamom

till offentlig försvarareför ersättningäktenskapsskillnadstaxan ochs.k. taxaen
brottmålstaxan.den s.k.vissa brottmål i tingsrätt och hovrätti

fårtimmefaktorn i den ersättningviktigaste ärDen taxesystemet som an-per
utgångs-framhöllstimkostnadsnormen. propositionenskälig, den s.k. l attses

timmegenomsnittliga kostnadenför timersättningen borde denpunkten pervara
advokatbyråernasjälvkostnadernavid de allmännaför advokatverksamhetoch att

bliviti rättstillämpningenbetydelse.Timkostnadsnormenhartorde få tillmätas stor
rättshjälpsområdet.ersättning inom helanormgivande vid bestämmandeav

också timkostnadsnormemabeslutades och därmedTidigare taxorna av--
1990återtogfrån regeringen. novemberDomstolsverket efter delegering l rege-

Frånrättshjälpslagen. och medbefogenheten enligtringen bestämmaatt taxorna
regeringenåterfått fastställa harår 1992 har Domstolsverket rätten taxoratt men

förligga till grundbehållit timkostnadsnormer skallbeslutarätten taxornaatt som
rättshjälpsförordningen, 1979:938.jfr 22 andra stycket§

beslutaderegeringenändringarna i rättshjälpslagensambandmed deI senaste
äktenskapsskill-för brottmälstaxan ocholika timkostnadsnormer skulle gällaatt

890 in-1992 till 850 krfastställdes 5nadstaxan. Normema den november resp.
mervärdesskatt.klusive

SÖ 162 bak-19 1993 bl.a.domstolen fann i beslut denHögsta motmars -
skälig ersättning tillberäkningar Domstolsverket gjortgrund har att ensomav -

ersättninginklusive Beslutetoffentlig försvarare 910 kr mervärdesskatt.är avser
området.utanför det taxesatta

förtimkostnadsnorm29 april 1993Regeringen bestämdeden gemensamen
mervärdesskatt910 inklusivebrottmålstaxan äktenskapsskillnadstaxantill kroch

1994.juli 1993 30junigälla fr.o.m. den l dent.o.m.att
timkostnadsnormenärför fastställaberäkningsgrundemaDe nuvarande att
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relativt komplicerade förenadeoch med del svagheter. Regeringen denen gav
13 maj 1993 Riksrevisionsverket i uppdrag beräkningsgrundemaöver ochatt se

undersöka förutsättningaratt finns införa differentierade i olikaom att normer
hänseenden.Uppdraget skall redovisas den l oktober 1993.senast

Den nuvarande organisationen

Riksdagenbeslutadeår 1989 organisation inom rättshjälpssystemetochom en ny
ändrade beslutsbefogenheter för vissa rättshjälpsfrågor prop. 198889: l 17.
Ändringarna genomfördesden l januari 1991.Den organisationeninnebarattnya

endamyndighet, Rättshjälpsmyndigheten, fyraen rättshjälpsnämnderiersatte var-
dera Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Samtidigt upphörde Besvärs-
nämndenför rättshjälpen. Dessuppgift vissapröva överklagandenenligtatt rätts-
hjälpslagenövertogs myndighet, Rättshjälpsnämnden.Målet förav en ny omorga-
nisationen få till stånd rationellatt hantering rättshjälpsärenden.var Deten mer av
förutsattes det arbetet skulleatt bedrivasmesta med hjälp datorstöd ochav attav
intemadministrationen skulle minimeras.Bådade myndigheternalokaliseradesnya
till Sundsvall.

Rättshjälpsmyndigheten reformen över deltog ekonomiadministra-genom en
tiva uppgifter i rättshjälpsärendenfrån domstolarna. l Rättshjälpsmyndighetens
uppgifter ingår också fullgöra kanslifunktionenatt Rättshjälpsnämnden.

Domstolsverket förvaltningsmyndighetär central för bl.a. Rättshjälpsmyndig-
heten. Det såledesär Domstolsverket i administrativt hänseendeskall ledasom
och samordnaRättshjälpsmyndighetensverksamhet.Domstolsverkethar vidare det
samlade för rättshjälpsmedlensansvaret användning. l Domstolsverketsuppgifter
ingår också rätten föra talan beslut rättshjälpatt och begärabeslutmot attom om

rättshjälp skallatt upphöra 49 a-b §§ RHL.
Vid Rättshjälpsmyndighetenfinns för närvarande 24,75 tjänster, tvåvarav

och halv tjänst Rättshjälpsnämndenskansli. den sistnämndaen l proposi-avser
tionen s.17 har verksamheten skall kunnaangetts bedrivasatt med drygt 20
anställda. Till förgrund den bedömningen låg uppgifter och beräkningar som
tagits fram Domstolsverket DV 1987:11.Rapport Föreomorganisationenav var
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anställda betydligtantalet större.
varitskall eller haRättshjälpsnämndenbestår ordförande, varasomav en

två eller ha varitfyra skallordinarie domare, och ledamöter. dessaandra Av vara
enskilt verksam.advokatbyrå och Föradvokater, anställd allmän envarav en

finns nämndeni särskildledamöter Föredragande ärordförande och ersättare. en
ivid fiskaler frånhandläggare enstaka tillfällen biträds Kammarrättensom av

framförtRättshjälpsnämndenharSundsvall. Från Rättshjälpsmyndighetenoch man
dåofta föredragandeinför nämndenoch harhar behov attatt extra manman av

svårigheter rekrytera sådana.att
formbudgetåret 199293 Rättshjälpsmyndighetenmedel itilldelasFr.o.m. av

innevarandeAnslagetdisponeras Domstolsverket. Anslagetför bud-ramanslag. av
199394getår uppgår till 10714 000 Anslaget för budgetåret kommerkr. att upp-

684 000 3 118 innebärtill ll kr 199293:l00 bil. Dettaprop. att myn-s.
förutom löneomräkning får resursförstärkningdigheten pris- och meden- -

000 i förhållande 199293. resursförstärk-270 kr till budgetåret Bakgrunden till

ningen denkraftiga ökningen kommit till Rättshjälps-antaletärendenär av som
nämnden. har medfört för föredragandeoch högaDetta ökade kostnader extraen

förkostnader för ledamöternai nämnden.resor

Behov översynav en

ändringarna statsfinan-De i rättshjälpslagenskall bakgrund detsenaste motses av
815siella läget. för rättshjälpen för budgetåret 199394 tillKostnaderna beräknas

miljoner kr 199293:l00 bil. 3 116. 1992 års budgetpropositionprop. Is.
aviseradesbesparingsåtgärder omfattande 40 miljoner kr.rättshjälpsområdet

budgetpropositionen särskilt sänkning inkomstgränsenförI denövreangavs en av
till rättshjälp propositionbesparingsåtgärd.Regeringenföreslog irätt som en en

till riksdagen våren 1992 199192: 159 skulleprop. den inkomstgränsenövreatt
sänkas från sju till fyra propositionen.basbelopp. Riksdagenavslog emellertid

ustitieutskottet anförde i 199192:JuU26‘ 9J sitt betänkande förslagetbet:över s.
besparingar effektiviseringar syfteoch inom rättshjälpssystemetkrävs. dettaIatt

enligtborde, utskottet, samlad skeöversyn grundval rätts-rapport omen av en
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hjälpens effektivitet Riksrevisionsverket 1992 återkomHöstensom avgett. rege-
ringen till riksdagen med förslag bl.a. höjda rättshjälpsavgifter prop.om

Ändringarna199293:l09. innebar inte någon omfattande reform rätts-mer av
hjälpslagen. propositionenI förutskickadesemellertid ytterligare förändringaratt
på flera områden skulle undersökasvidare.

betänkandetI Anslag till rättshjälp bet. l99293:JuU26 7 harm.m. s.
justitieutskottet anfört kostnadsdämpandeåtgärderi frågaatt biträdesersättningom

angelägna,är bl.a. med hänsyn till Högstadomstolens 19beslut den 1993mars
ersättning till offentlig försvarare.om
Det statsñnansiella läget och det besparingskrav ställts rättshjälps-som

området innebär naturligtvis det nödvändigtär olikaöverväga ändringar föratt att
rättshjälpen skall kunna hålla så hög kvalitetatt möjligt till försvarbaren som en

kostnad. finnsDet dock, bortsett från de aspekterna, behovett av en meragenom-
gripande översyn villkoren för och omfattningen rättshjälpen.Regelsystemetav av
har kritiserats för alltför komplicerat och för inteatt berättigadeattvara motsvara

på effektivitet.krav Också regelsystemettill den del det bestämmandeavser av
ersättning till biträden offentligaoch försvarare behöver över.ses

I sambandmed översyn det slag skisseratsär det lämpligten attav som nu
också organisationenöver inom rättshjälpssystemetoch vidverksamheten Rätts-se
hjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden.

En särskild utredare bör göra översynen.

Närmare utredningsuppdragetom

Somjag har innevarit bör rättshjälpslagen flera skäl.över Denyss ses av om-
råden det närmast sigrör ersättningsfrågor,är den allmänna rättshjälpensför-om
hållande till rättsskyddsförsäkringar, regleringen beträffande offentliga biträden

frågoroch har omfattningenmed den allmänna rättshjälpen avgifts-ochsom av
Härtillgöra. kommer frågor organisatorisksystemetatt karaktär.av

Utgångspunktenför utredningsarbetetbör debegränsadeattvara resursersom
i den samhällsekonomiskasituationen står till buds skall områdendesättas
där de bäst behövs och komma människorde till del iär behovstörstsom av
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rättsligt bistånd. De åtgärder föreslås skall sådana de kansom leda tillattvara
ökad effektivitet och kostnadsbesparingar får inte medföra rättshjälpensmen att
grundläggandesyfte går förlorat. Rättshjälpenmåstefungera slagsett ytterstasom
skyddsnät fångar dem inte kan rättsligtsom biståndupp sättsom seannat

199293:l09 19.prop. s.
När det gäller frågor ersättning till biträden enligt rättshjälpslagenom och till

offentliga försvarare bör utgångspunkten de skall få ersättningatt för detvara
arbete och de kostnader uppdragetkrävt och reell prövningatt ersättnings-en av
anspråkenmåsteske när beslut ersättning fattas.om

I utredningsarbetetbör innehållet i Europarådetsrekommendationer rätts-om
hjälp resolution [76] 5 legal aid in civil, commercial and administrativeon

och resolutionmatters [78] 8 legal aid and advice beaktas.on
Flera de frågor bör har behandlatstas i tidigareav som utredningsarbete,upp

bl.a. i RättshjälpskommitténshuvudbetänkandeDen allmänna rättshjälpen SOU
1984:66. Några förslag i den riktning jag förordar har inte lagts fram. I några
fall ansågsandra lösningar bättre kunna de besparingaroch ökad effektivitetge

också vid den tidpunkten eftersträvades.som Behovet ytterligare effektiviseraatt
rättshjälpen och åstadkommabesparingar kvarstår dock. Förnyade överväganden
bör därför göras.

När det gäller inriktningen arbetet är särskilt följande frågor angelägna.

kostnadskontroll och taxor

En viktig del i rättshjälpssystemetär regleringen ersättning till biträden ochav
offentliga försvarare. Möjligheten till effektiv kostnadskontroll är centralen en
faktor när det gäller hålla kostnadernaatt Ett åstadkommasätt kostnads-attnere.
kontroll kan taxereglering.vara

Systemet med syftar tilltaxor underlätta bedömningen kostnadsan-att av
språken, bidra till enhetlig praxisatt vid bedömning biträdesersättning tillav samt

över huvudatt verka kostnadsdämpande.taget Någongenomgripandeutvärdering
och översyn har inte gjortstaxesystemet sedanrättshjälpslagenav infördes. Det
bör utredas har den kostnadsdämpandetaxornanu effekt eftersträvats.om Isom
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möjligt med något därdet sammanhangetbör utredas det är systemannatom -
förmarknadsfaktorer får inverka bestämmakonkurrens och andra attt.ex. er--

rättshjälpsområdet.sättning till biträden
förutsatt vid rättshjälps-förekomsten redanSom redan nämnts taxorvar av

saktaxor, värdetaxortillkomst. olika slag diskuteradeslagens De taxorav som var
tidstaxor 1972:4 276 ft. Med saktaxor normalarvodenoch se attavsesprop. s.

mål normalt tidsmässigt be-för och ärenden kräverbestäms engrupper av som
innebär biträdetsförutsebar tidsinsats biträdet. Värdetaxorgränsad och attav

utgångekonomiska intresse i sakensarvode ställs i relation till râttssökandesden

tvisteföremåletsvärde och kostnademasi syfte få rimligt förhållande mellanatt ett
tidsåtgångeni enskilda fallet.efter detstorlek. Genom tidstaxor bestämsarvodet

fördiskuterades,och infördes sedermera,dessaformerUtöver taxataxor enav
förhandlingstiden vid dom-ersättning till offentliga försvarare bygger påsom

för målytterligare saktaxastolen. Vid sidan dennainfördes endast taxa, enav en
äktenskapsskillnadefter ansökan.gemensamom

198182:28 ff.i propositionen s. 14Ersättnings-och taxefrågor behandlas

inom rättshjälpsområdetanförs ersättningbl.a. metoderna bestämmaDär att att
enligtsådant kankommit innebära tidstaxor i praktiken gäller. Ett systematt att

medelmåttighet skicklighetens bekostnadpropositionen kritiseras för att gynna
Departementschefenframhöll tids-för rationalisera.och hämma viljan attatt att

arvodesbestämningen hän-åtgångenmåste viktig faktor vid störreattmenvara en
vilken detskicklighet medborde till omfattning och denuppdragets ut-tassyn

22 uppdragetsförts. Propositionen leddetill ändring i § RHL. Där attangesnuen
vad skäligt arvode ochoch omfattning skall beaktasvid bedömning ärart somav

såsom skicklighetbetydelse, denskall till omständigheterhänsyn andraatt tas av
tid har lagts nedoch uppdraget utförts och denmed upp-somomsorg som

draget.
rättshjälpenallmännaRättshjälpskommittén övervägde i betänkandet Den

effektivare kostnadskon-1984:66 152 f åstadkommaSOU bl.a. metoderatt ens.
utformas.bordefrågan flera saktaxortroll. det sammanhangetberördesI om

för villevilkenfann vid sin inte någonärendegruppKommittén genomgång man
betänkandetföljde på198788:73förorda saktaxa. den propositionI somen
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kritikansågsbestämmelserna arvodesbestämningi rättshjälpslagen trots motom -
avvägdas.k. taxeglidning och kritiken det s.k. tidstaxesystemet väl semot vara-

64-66. Någon lagändring föreslogs därför inte.s.
1992:6Rättshjälpens effektivitet regeringsuppdrag kon-I Frapporten -

fastställs tids-Riksrevisionsverket 52 67 saktaxoma medstaterade s. och att
åtgången beräkningsgrund inte någonenda och Domstolsverket göratt egensom

Riksrevisionsverketbedömning nödvändigheten de olika arbetsmomenten.av av
ansåg utgångspunkternaför bestämmasaktaxornaborde omprövas.att att

1992 års proposition ändring 1992931109l i rättshjälpslagen m.m.om
410 frågor fråganutökad användning bl.a.Det sägstas taxor atts. om av upp.

utvidgning brottmålstaxanstillämpningsområde skall undersökasnärmare.om av
Vidare anförs utgångspunkternafördet kunde lämpligt beräk-överatt attvara se
ning saktaxanoch undersöka ytterligare områden, underhållsmålatt t.exav om
och utlänningslagstiftningens psykiatriska tvångsvårdslag-ärenden på och den

stiftningens områden, kan lämpa sig för taxereglering.

hållaAndra rättshjälpskostnaderna rimlig nivå kanvägar att atten vara
ställa högre krav på utformningen kostnadsräkningar ligger tillde grundav som
för bedömning ersättningsanspråken efter tilläm-och mönster vadattav av som-

i Finland sprida information praxis ersättningardet gällernärt.ex.pas om som-
beslutats i olika mål. metod förbättra kostnadskontrollenEn kanattannan vara

till beslut ersättning enligt rättshjälpslagenfattas inte iochatt att separatse om
isambandmed dom eller beslut sak. Också lösningar kan tänkas.andra

jag föreslår omfatta ersättning till biträdenDen översyn bör regleringen av
i desshelhet. angåendeersättningUtredaren bör undersöka bestämmelsernaom
till biträden offentliga försvarare 22 21 kap. 10 rättegångs-och § RHL och §

förutsättningslösbalken ändamålsenligt utformade. ingåär l böröversynen en
granskning de olika slagen Om kan visas kostnadsdämpan-taxor. taxorav varaav

bör ytterligare områdende det undersökas kan Utredarenbör deltaxesättas. taom
de metoder näraliggande särskilt övriga nordiska länder, harandra rättssystem,av

för påbestämmande ersättning rättshjälpsområdetoch undersöka dessakanomav
lämpliga införa i Sverige.attvara
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Rämhjälpen och rdttsskyddsfbrsdkringar

199293:109l ändring i rättshjälpslagen anförs 19 ft dens. attprop. om m.m.
allmänna rättshjälpen på sikt bör generellt subsidiär till rättsskyddsfor-göras
säkringar så rättshjälp inte får beviljas isätt angelägenheter omfattasatt som

rättsskyddsförsåkringareller liknande tillrättsskydd. utkast lagrådsremissl ettav
i det lagstiftningsärendet hade bestämmelse den innebörden föreslagits.en av
Utkastet föremål för överläggningar i Justitiedepartementetden 7 septembervar
1992. Kritik riktades förslaget, främst gälldedet avsaknaden analysernärmot av

vilka konsekvenserdet skulle medföra. Då fannsnärmare det skäl att ytter-om
ligare undersökasakenföreslogsinga förändringar i propositionen. propositionenl
anförs analys hur besparingarna rättshjälpsanslaget bliskulle ochatt storaen av
vilka ekonomiskakonsekvenser sådan för försäkringsbolagenordning skulleen
först måste Vidare anförsgöras. vissa lagtekniska frågor bör beredasatt ytter-
ligare. Försäkringsbolagen ocksåbör bättre tid på sig sig tillatt anpassa ny-
ordningen.

Utredaren bör fråganöverväga den allmänna rättshjälpengöraatt gene-om
rellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringaroch lämna förslag till lagändringar. En
fungerande ordning där den allmänna rättshjälpen subsidiär till försäkringarär
förutsätter viss samordning försäkringsvillkormed de gäller för rättsskydd.som
Denna del uppdragetbör därför utföras i försäkringsbolagen.samverkanmedav

Ofientliga biträden

formerna förEn rättshjälp Offentligt biträdeär till offentligt biträde. kanrättenav
beviljas i ärenden i § fråga41 RHL. ärendenDet är rörsom anges om som en-
skildas personliga rörelsefrihet eller kroppsliga integritet. Den största gruppen
ärenden avvisnings- enligtär och utvisningsärenden utlänningslagstiftningen.
Ärenden enligt den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningenhör också hit. övrigtl

frågadet bl.a. tvångsomhändertagande och missbrukare,är ärendenom unga av
verkställighet utomlands frihetsberövandepåföljd och ärenden enligtrörson1 av



Bilaga 2931995:81sou

ll

smittskyddslagen.

för offentligt för budgetåret 199394 uppgåtillKostnaderna biträde beräknas

178 1986-1990 för offentligtmiljoner kr. Under perioden det kostnadernavar
biträde ökade 98 de olika formerna för rättshjälp.procentmestsom av

propositionen 199293:l09 diskuteras 35 ff till offentligtI s. rättenom
biträde också i fortsättningen rättshjälpslagen frånskall regleras i och betalas

rättshjälpsanslaget.I det redovisadeutkastet till lagrådsremissföreslogs attnyss
den del rättshjälpsanslaget hänför sig till Statens invandrarverk skulleav som
avskiljas. anförs i propositionen lämpligare regleraDet det kanskeatt attvore

till offentligt biträde direkt i lagstiftningrätten den materiella det handlar ochom
hålla kostnadernautanför rättshjälpsanslaget.Bestämmelserna beviljandet.ex.om

omfattningoch kunde med sådanordning efter specifikabättre de be-en anpassas
hov sig gällande i de olikagör ärendekategoriema.Ordningen skulle ocksåsom
motverkade generellaurholkningarna rättshjälpsområdet.Skäl har göraattsom
med kostnadsansvaroch kostnadskontroll ansågsockså tala för sådanlösning.en
Några förändringar förordades inte i propositionen. ansågsinteDet lämpligt att

fram med särskilda lösningar vissa verksamhetsområden.

betänkandet tilll Anslag råttshjälp behandlar justitieutskottet dennam.m.
fråga bet. 199293:JuU26 11 Enligt utskottetsuppfattning finns det skäl atts.
ifrågasätta lämpligtdet kostnadernaför offentligt biträde fram-är iävenattom
tiden skall belastarättshjälpsanslaget. varje fallI finns anledning övervägaatt en
särredovisning kostnadernaför sådantbiträde. enligt utskottettänkbarEnav annan
ordning kostnadernabelastarrespektiveär myndighetsanslag tilloch rättenatt att
offentligt biträde iregleras den lagstiftningen olika områden.materiella
Härigenom skulle den fördelen uppnås och verksamhetsansvarföljsatt resurser
åt. Utskottet anförde vidare regeringen anfördabör överväga denärmareatt
frågorna fåroch det ankomma regeringen formerna härför.avgöraatt att
Justitieutskottet hemställde riksdagen sin mening regeringenskulle tillatt som ge
känna anförts.vad Riksdagenbiföll 22 april 1993den utskottetshemställansom
rskr. 199293:291.

Utredaren bör undersöka möjligheterna överföra regleringen beträffandeatt
offentliga biträden för och tillärendekategorierna respektive materiellvar en av
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lagstiftning och föreslå de lagändringar kan befogade.som vara

Andra reformfbrslag

Rättshjälpenskaraktär social skyddslagstiftning bör renodlas. Det bör utredasav
rättshjälpslagstiftningen kan ändrasså bistånd i utsträckningstörreom än vadatt
för närvarande falletär inriktas de fall där det bäst behövs. finnsDetsom

anledning misstänka allmän rättshjälp i dag i inteatt obetydlig omfattningatt en
utgår falli där det inte kan befogat det allmänna helt eller delvis skallattanses
bekosta tvisten. 1992l års lagstiftningsärende framfördes flera förslag till
förändringar regleringen. Skäl finns i samladöversyn igenom vilkaattav en
åtgärder lämpliga förär effektivisera rättshjälpen.attsom

Översynen i denna del bör främst villkoren för och omfattningenavse av
Ävenrättshjälpen. avgiftssystemetoch förfarandet vid ansökan rättshjälp börom

över. frågaEn bör undersökas möjlighetenär för vissa måltyperses annan som att
flytta tyngdpunkten från allmän rättshjälp till rådgivning. förtjänarDet att
framhållas inte bara det allmänna också enskildatt rättssökandehar fördelutan en

det rättsliga biståndet kan till rimligatt kostnad.av ges en
Allmän rättshjälp beviljas i dag den har behov bistånd i rättsligsom av en

angelägenhetoch inkomst inte överstiger viss nivå. Undantagoch begräns-vars en
ningar i tillrätten rättshjälp gäller för vissa mål. Dessutom gällertyper attav
rättshjälp inte skall beviljas den inte har befogat intresse få sin sakattsom av
behandlad. befogat intresseAtt saknas få sakenbehandlad ocksåäratt ettav av
flera skäl förordna redan beviljad rättshjälp skallatt upphöra. Rättshjälpenatt
skall intedock upphöra det skulle uppenbartoskäligt. lntresseprövningenom vara
förutsattesvid rättshjälpslagenstillkomst bådegöras den myndighet fattarav som
beslut rättshjälp och rättshjälpsbiträdet. Högsta domstolen har emellertidom av
uttalat NJA 1982 175 I det inte förenligt medär de grundläggandeatt prin-s.
ciperna för rättegången domstol i rättshjälpsfrågan förberedandeatt gören en
sakprövning för avgöra rättshjälp skall beviljasatt eller behållas. Endast ig om

i uppenbara fall kan enligt Högsta domstolen brist befogat intresse sakensav
prövning få föreligga. När det gäller biträdens skyldighet in-göraanses att en
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tyngdpunkten i biträdets insatsertresseprövning har domstolen uttalatHögsta att
domstolstidigt stadium. sakenkommit under pröv-därvidlag bör ligga Närett

i förstaning bör hand ligga hos domstolen.ansvaret
Rättshjälpskommittén. kommittédirektivenfråga behandladesNu berörd Iav

befogatdir. 1981:75 anförs bl.a. vissaerfarenheter tyder reglernaattatt om
några förslag tilltillämpas. Rättshjälpskommittén diskuteradeintresse sällan
till enkel ochlösning problemet ansåg inget kunde ledadematt av enav men
utformadeeffektiv intresseprövning l984:66 89.SOU Genom ettatt man sy-s.

processekonomiskaövervägandeninitierar den rättssökande görastem attsom
ansågkommittén eftersträvadesyftet ändå kunde tillgodoses.detatt

anförts grund-finns skäl i belysning vad har över deDet att av som nu se
för rättshjälp skallförutsättningarna för beviljande rättshjålp ochläggande attav

fråganupphöra. Tidigare redovisade rättsfall också domareväcker om samma
fatta i rättshjälpsfrâgor målet i sak. Också fråganskall beslut och pröva om om-

ifattningen skyldighet intresseprövning behandlasbiträdenas börgöraattav en
det sammanhanget.

Vidare ytterligare någonärendekategori frånbör undersökas kan undantasom
så-rättshjälpsområdet. ansökningar äktenskapsskillnad.Ent.ex. omgemensamma

rådgivningsinstitutet.lösning skulle kunna kombineras med utvidgningdan aven
också sig till inte bort begränsaskan tänka rättshjälp heltMan rättenatt tas men

fall bistånd verkligen På olika idéer förtstill där behövs. familjerättsområdet har

i vårdnadsmål beviljasfram rättshjälp inte skall innan samarbetssamtalt.ex. att
Också detta förslag börprövats. övervägas.

också förbättrabör undersökamöjligheterna huvudUtredaren över tagetatt
rådgivnings-rådgivningsinstitutet. tillämpningområde föroch utvidga Ett utökat

innebär kost-institutet medföra den allmänna rättshjälpenavlastas,vilketkan att
för bådenadslättnader de rättssökandeoch det allmänna.

lång inte ovanligtVissa mål pågår under tid och i flera instanser. Det är att
rättshjälpentvå år rättshjälp beviljats i målet gällereller Hartarprocess mer.en

rättshjälp baraavslutad. tänka sig besluttills Man kanär att ett omprocessen
Rättshjälps-beviljas. Rättshjälp beviljadskall omfatta den instans där den av

angelägenhetenfall så den rättsligamyndigheten skulle i sådant gälla endast länge
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inte anhängiggjordår vid domstol. En tänkbar ordning kan rätts-attannan vara
Ytterligarehjälpen bara omfattaskall kostnader till viss nivå. tänkbarupp en en

lösning kan möjligheterna till rättshjälp iatt instans begränsasjämförtvara ny
med vad i förstagäller instans. Sistnämndafråga också i direktivensom tas upp
till den särskilda utredare skall formernaöver för rättegången i hovrättsom se

dir. 1993:38.m.m.
Ett alternativ eller komplement kan avgiftett skall betalas iattvara ny ny

instans eller vissnär kostnadsnivåuppnåtts. När pågår långunderen en process
tid upparbetas betalningförmåga hos rättshjälpstagarenallteftersom tiden går.ny
Dennesekonomiska förhållandenkan dessutomunder tidden pågår haen process
förbättrats. Enligt gällande regler kan egenavgiftemai sistnämndafall höjas men
det sker sannolikt inte särskilt ofta. Andra alternativ är omprövning rätts-att av
hjälpen skall ske eller avgift betalasvid vissa tidsintervall.ny

faktorEn bidrar till hålla rättshjälpen inom rimligaatt är rätts-som ramar
hjälpstagamaskostnadsansvar. visserligenDet inteär meningen någon eko-att av
nomiska skäl skall tvingas avståfrån driva berättigad Den bedömningen process.

risken få för kostnader i måletatt rättshjälp förutsättsav svara part utansom en
bör emellertidgöra göras också har rättshjälp. Egenavgiftema ipartav en som

rättshjälpssystemet har nyligen höjts. Utredaren bör undersöka ytterligareom
förändringar bör ske, för tilläggsavgiftentaket bört.ex. högre detänom vara nu

En möjlighet bör undersökas i målär där barn målärannan som partom, om
underhåll och faderskap, egenavgiftemakan beräknasmed ledning vårdnads-av
havarens inkomster och inte fallet utifrånär barnets inkomster.som nu

utredningsuppdragetbör också ingå undersökning prövningenen av om av
ansökan rättshjälp, när det gäller kontroll lämnade inkomstupp-t.ex.en om av

gifter, kan förbättras.

Organisatoriska frågor

Rättshjälpsmyndighetenoch Rättshjälpsnämndenhar bedrivit sin verksamhetnu
i den organisationenunder drygt två år.nya

Riksrevisionsverket har i Rättshjälpenseffektivitet regerings-rapporten -
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organisationadministration ochS3 ff, 67 ff tagit frågoruppdrag rörs. somupp
för tillsyn ochrättshjälpen. påpekas Domstolsverketsbl.a.Där att upp-ansvarav

uppföljningenuppgifter inte klarlagts,följning Rättshjälpsmyndighetens att avav
spridda besluts-kostnadsfördelning rättshjälpen brister och detinom har attm.m.

myndighet hållskostnadernainnebär författandet ingen attatt nere.ansvarar
Domstolsväsendet;frågor också i departementspromemorianSådana behandlas

i1992:38 116 ff ochorganisation och administration i framtiden Ds prop.s.
199293:l09 42s.

1992 RRVRiksrevisionsverket i 24 novemberhar revisionsrapport denen
vissa1992:1180 vid Rättshjälpsmyndighetenkonstateratdnr granskningen av

i redovisningen i ekonomiadministrativa rutinerna.brister och de

vidsåledes reglerna och verksamhetenfinns flera skäl till aktuellaDet deatt
därförbörRättshjälpsmyndighetenoch Rättshjälpsnämnden bör över. Detnu ses

praktiken, syftet medutvärdering slagit ihur de reglernagöras ut omen av nya
effektiva ansvarsför-reglerna uppnåtts, ochde har de reglerna är omnya om nya

Rättshjâlpsmyndigheten den bästadelningen mellan Domstolsverket och ärt.ex.
arbetsuppgifterfördelningenmöjliga. Vidare bör dennuvarandeundersökas avom

åmellan å sidan Rättshjälpsmyndigheten Rättshjälpsnämndenoch andraochena
lämplig.sidan övriga myndigheter beslutar i rättshjälpsfrågor ärsom

föregående ocksårättshjälpslagen föreslagit i kanDen jag detöversyn av som
föranleda kostnadskontrolljagbehöva organisatoriskaförändringar. frågorDe om

för beslutsfattan-behandlathänger ordning gällerhar bl.a. med densamman som
överkla-det, dvs. och beslut rättshjälp fattas prövarnär och somav vem om vem

och bear-ganden. Också frågor uppgifter i delar samlashur beslut dessaom om
för övervägandenbetashar betydelse kostnadskontrollen. Vidare kan utredarens

såvitt offentliga Rättshjälpsmyndig-de biträdena innebära området förattavser
framför arbetsuppgifter förändras. Förhetensoch allt Rättshjälpsnämndens bör

i frågor fattas överklagande skallbeslut rättshjälp domstol gäller attom som av
beslut.ske i den ordning i övrigt gäller för överklagande domstolens Försom av

beslut myndigheter överklagashosRätts-andra domstolar gäller beslutenän attav
hjälpsnämnden. åstadkommaDenna ordning kan minska möjligheternasägas att

Å sidaneffektiv rättstillämpning. andra kankostnadskontroll och enhetligen en
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skäl anföras ändradordning. Utredaren bör också dessafrågor.mot övervägaen
I samband frågornamed ansvarsfördelning mellan Domstolsverket ochom

Råttshjälpsmyndighetenberörs i 199293: 109 f frågans. 44 Domstols-prop. om
verkets talerätt. Verket hadei skrivelse begärt i frågorpartsställningatten om
ersättningar betalas allmänna medel. fleraAv skäl, bl.a. Justitie-som attav
kanslemsarbetsuppgifter, i vilka talerätt enligt rättshjälpslageningår, föremålvar
för utredning inte någon slutlig ställning i frågan. Utredaren bör i dentogs om-
fattning det är lämpligt förnyadegöra överväganden det gällernär Domstols-
verkets talerätt.

frågor jagDe tagit bör förutsättningslöstövervägas i belysningochnu upp
ställningstagandende i övriga frågor.görs regelverket enligtOm utreda-av som

mening inte tillfredsställande,är materiellt formellt,eller bör utredarenrens
föreslå lämpliga åtgärder.

Övrigt

Utredningsuppdragetbör inte begränsastill de frågor jag tagit Utredaren börupp.
ha fria händer föreslå andra ändringar effektivitetkan leda till ökadatt ochsom
kostnadsbesparingar,och till rättshjälpsresursernakoncentrerastill deområdenatt
där de bäst behövs.

Uppdragets genomförande m.m.

utredarenFör gäller regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och särskilda

utredareangåendeutredningsförslagensinriktning dir. 1984:05, angåendebeak-
avtande EG-aspekter i utredningsverksamhetendir. 1988:43 angåendesamt

redovisning regionalpolitiska konsekvenser 1992:50.dir. Utredaren skallav
vidare analyseraoch redovisa sina förslag jämställdhetsperspektiv.ettur

Utredaren bör samråda Utredningenmed rättegångeni hovrätt Juom m.m.
1993:04, dir. 1993:38 och med Utredningen domstolarnas och domarnasom
ställning inför 200-talet 1993:06,Ju dir. 1993:47.

Utredaren bör vid uppdragetsgenomförande samrådamed Domstolsverket
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och Riksrevisionsverket frågorandra myndigheter berörs desamt tassom av som
i utredningen. Uppdraget bör fullgöras i kontakt med Sverigesadvokatsam-upp

fund.

redovisasUppdraget bör den 1 maj 1995. Om utredaren detsenast anser
lämpligt kan någon del frågornauppdraget, kostnadskontroll ocht.ex.av om

redovisas i delbetänkande.taxor, ett
iJaghar dettaärendesamråttmedchefenför Kulturdepartementet chefenoch

för Socialdepartementet.

Hemställan

hänvisning till jagMed vad anfört jag regeringenhar hemställer be-attnu
myndigar chefen för Justitiedepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976: l 19 för rättshjälpslagen1972:429över ochatt se-

besluta sakkunniga, sekreterare och biträde denatt experter, annatom
särskilde utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar skallkostnaderna belastaatt att
huvudtitelnsandra anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden och bifaller hennes
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Iilläggsdirektiv till 1993 års Dir.

Rättshjälpsutredning JU 1993:08 1994:81

vidBeslut regeringssammanträde den 25 augusti 1994

Sammanfattning uppdragetav

Rättshjälpsutredningen i uppdrag denöverattges se
nuvarande ordningen för utseende offentliga biträden.av

Bakgrund

Regeringen den 24 juni 1993 särskild utredare igav en
uppdrag rättshjälpslagengöra dir 1993:77.översynatt en av
Uppdraget omfattar frågor kostnadskontroll och dentaxor,om
allmänna rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringar,
villkoren för och omfattningen rättshjälpen vissasamtav
organisatoriska frågor. Utredaren skall också undersöka
möjligheterna överföra regleringen beträffande offentligaatt
biträden till respektive materiella lagstiftning. I uppdraget
ingår bl.a. ställning till den ordning förgälleratt ta som
beslutsfattandetpågrättshjälpsområdet, dvs. ochnär av vem
beslut rättshjälp fattas. Utredarens överväganden såvittom

de offentliga biträdena kan enligt direktiven innebära attavser
området för Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens
arbetsuppgifter bör förändras.

Rättshjälp offentligt biträde beviljas bl.a. i ärendengenom
avvisning och utvisning i vissa fall i vissa andrasamtom

ärenden enligt utlänningslagstiftningen. Bestämmelser närom
offentligt biträde beviljas och fattar besluten finns ivem som
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§§41-45 rättshjälpslagen 1972:429. Huvudregeln är att
beslut offentligt biträde fattas den myndighetom av som
handlägger ärendet. l asylärenden fattas således dessa beslut
normalt Statens invandrarverk.av

Riksdagens socialförsäkringsutskott ihar betänkandet
lnvandrar- och flyktingpolitiken bet. 199394:SfU14 behand-
lat motionernågra där den nuvarande ordningen för utseende

offentliga biträden i asylärenden kritiseras. Blandav annat
riktas kritik Statens invandrarverk inte förordnarmot att
offentligt biträde under utredningstiden och de juristeratt som
förordnas ofta saknar kompetens i flyktingfrågor.

Utskottet anför kritik den nuvarande ordningen föratt mot
utseende offentliga biträden har framförts från flera hall,av
bl.a. med anledning det har förekommit fall dåattav
offentliga biträden har försummat i tid överklagarättatt ett
avvisningsbeslut. Utskottet finnsdet skälatt att tamenar
denna kritik allvarpå och detöversyn nuvarandeatt en av

bör Dennagöras. bör enligtöversyn utskottetsystemet
lämpligen kunna inomgöras för den pågåenderamen
översynen rättshjälpslagen. Utskottet hemställde attav
riksdagen skulle regeringen detta sin mening tillge som
känna. Riksdagen biföll den 27 april 1994 vad utskottet
hemställt rskr. 1993942263.

Uppdraget

Den riksdagen begärda skallöversynen görasav av
Rättshjälpsutredningen.

Justitiedepartementet
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1995-07-21DOMSTOLSVERKET
Stabsenheten

i priser för de femrättshjälp totalt löpandeutgifter förStatens senasteTabell
Redovisade198485. Belopp i tkr. belopp utgörbudgetåretförbudgetåren samt

Egenavgifteråterbetalningsmedel. grund-förefter avdragnettokostnaderstatens
ingår inte i beloppenmervärdeskatttilläggsavgift ochochbelopp

BeloppBudgetår

246 766198485

493 675198990
936671199091

732 063199192
837 498199293
874 131199394

olika rättshjälpsformerna defördelade på deRättshjälpskostnadernaTabel II.
angivna i löpande priser. Be-budgetåret 198485budgetårenfem samtsenaste

ingårålagts återbetala tilleller stateni tkr. Kostnadlopp motpart annansom
redovisningeninte i

199394199091 199192 199293198485 198990Budgetår

Rättshjälpsform

336 802254 287 863 312 995738 209 894 151rättshjälp 142Allmän

miss-Rättshjälp
320 426 338 792 377 140238 155 297 290532i brottmål 101tänkt

Rättshjälp genom
815 49 858 47 33853 145 41 781 42biträde 24 042offentligt

biträde iOffentligt
153 765 127 64917 005 96 956 115 640utlänningsärenden - -

350 289 665671 604 1 845 1 2Rådgivning l

Kostnader for måls-
538 12 473 16 925 21 3578 358 11ägandebiträde - -
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Timkostnadsnormer, penningvärde.Tabell III. löpande Fr.0.m. 1991 infördes
på advokattjänster.mervärdeskatt bl.a. Timkostnadsnormerna redovisas utan

mervärdeskatt

Timkostn Timkostn.norm.norm
Budgetår tvistemål brottmål

198485 355:- 325:-

198990 592:5O 592:5O
199091 642:50 642:50
199192 686:- 686:-
199293 712:- 696:-
199394 728:- 728:-

Tabell Timkostnadsnormernas förändringIV. omräknade i förhållande till ut-
konsumentprisindexvecklingen den 1 jan 1990. Budgetåret 198990 basårav

Timkostn.norm Timkostn.norm Konsument-
Budgetår tvistemål brottmål prisindex

198485 472:10 432:2O 75.2

198990 592:50 592:50 100,0
1990 91 584110 584210 110.0
199192 592:90 592:90 115.7
199293 587:95 574:75 121.1
l 99394 590:9O 590190 123.2

Tabell V. Timkostnadsnormernas förändring omräknadei förhållande till utveck-
lingen konsumentprisindex den jan 1994. Budgetåret1 199394 basårav

Timkostn Timkostn.norm.norm
Budgetår tvistemål brottmål

198495 582:- 532:8O

198990 729:70 729:70
199091 719:50 719:50
199192 730:6O 730:6O
199293 724230 708:-
I99394 728:- 728:-
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rättshjälpTabell VI. Kostnadsutfallet För allmän och rättshjälp åt misstänkt i
brottmål i fasta priser dels tirnkostnadsnormenuttryckt med dels konsument-

i miljprisindex deflator. Belopp kronor.som

rättshj.Allm rättshj. Allm Brottmål Brottmål
tim.norm kons.prisindexBudgetår tim.norm kons.

prisindex

198485 294,3 234,0 227,7 166,4

257,9 258,5 292,6198990 293,3
287,8 284,6 336,7199091 332,9
305,6 306,6199192 340,2 341,2

318,4199293 320,0 354,4 344,7
199394 336,8 336,8 377,1 377,1

iTabell VII. Statens kostnader tkr för allmän rättshjälp fördelade på rättslig
genomsnittskostnadangelägenhet och för avslutade budgetåretärenden 199394

Statens kost- Proc. Antal Proc. Medelv.
fordeln.Angelägenhet nad ärenden fördeln. kostnärende

ansäktskillGem 29 820 8,9 9 108 15,3 3 274
Äkt.skilln tvist 56 16,7 8 860112 14,9 6 333

63 199 18,8 040Vårdnad barn 7 11,9 8 977om
Underhållsbidr 46 208 13,7 19 127 32,2 2 416
BodelnBodfor 1 607 0,5 74 0,1 21 711

1,0 361Bodeln klander 3 527 0,6 9 769
Övr familjerätt 6,923 102 3 160 5,3 7 311

940 1,2 482Arvsrätt 3 0,8 8 170
967 11,3Skadestånd 37 2 620 4,4 14 491

Fordran, 35 096 10,4 4 075 6,9krav 8 613
Fastigh.tvist 599 0,5l 159 0,2 10 056

979Arbetsrätt 10 3,3 1 125 1,9 9 759
tvistemål 10 735 3,2 1 112Annat 1,9 9 654

Verkst. 21 kap FB 4 541 1,3 776 1,3 5 852
0,8Hyrestvist 2 776 346 0,6 8 024

Arrendetvist 116 0,03 13 0,02 8 889
Socialförsäkr. 0,04 29139 0,05 4 784

0,01Körkort 29 2 0,01 14 298
0,01 5 0,01Skatter 22 4 468

Övr förv.ärenden 0,1 131 0,2479 3 797
1,4 796 1.4 6 072Annan angelägenhet 4 833
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rättshjälpsavgiftergrundavgifter och tilläggsav-Summa fastställdaTabell VIII.
under perioden 930701 940630, för-gifter i rättshjälpsärenden avslutatssom -

på rättslig angelägenhetdelade

Rättshjälpsavgift Tilläggs-
grundavgift avgiftAngelägenhet

äkt.skilln 8 603 210 059 3251Gem ans om
Ãktenskapsskillnad 906 693 2 378 3007

428 3 426 8106 453Vårdnad barnom

042 280Underhållsbidrag 4 712 751

89 650 27 040Bodelnbodelmförrättare

Bodelningklander 478 874 243 340

Övrig 984 040 860 020familjerätt 1

697 338 325 420Arvsrätt

969 968 958 7332 1Skadestånd

289 134 2 518 8205Fordran, krav

Fastighetstvist 236 795 102 660

624 322 993 930Arbetsrätt 1

386 294 673 135Annat tvistemål 1

Verkställigh 21 682 795 249 490enl kap FB

Hyrestvist 356 967 158 050

Arrendetvist 13 790 7 610

20 560 2 190Socialförsäkring

3 430 3 580Körkort

2 325 1 650Skatter

Övriga 080 26 61064förvaltmärenden

696 118 344 860angelägenhetAnnan

avgifter 112fastställda 44 271 799 16 853Summa
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Bilaga 3

förslagmittenligtochRättshjälpsavgifter nu

râdgivnings-inklusiveangivenrättshjälpenförkostnadertabellen ärI
bestäm-nuvarandeenligtavgiftkolumnendenavgift. I vänsta anges

erinrasbörförslag. Detmittenligtavgiftenden högraoch imelser
kostnader ipå allaberäknaskolumneni denavgiften vänstaattom

föreslagnai detavgiftenmedanutredning,förkostnadenärendet, t.ex.
biträdeskostnaden.endastberäknaskolumnenhögrasystemet

0005biträdeskostnadRättshiälpskostnad

Avgift enligtAvgift enligtEkonomiskt
förslagetreglernuvarandeunderlag

årsinkomst

7000-470-
70061000049

2 00061000051
2 000660100099
4 0007001101 000
4 0003 840149 000

00059603000151
00050005199 000

00010biträdesk0stnadRättshjälpskostnad

Avgift enligtenligtAvgiftEkonomiskt
förslagetreglernuvarandeunderlag

årsinkomst

9500470-
950100149 000
0002100100051
00022 16000099

4 0002002101 000
00044 840149 000

8 0009604000151
8 0009508199 000
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Rättshjälpskostnad biträdeskostnad 25 000

Ekonomiskt Avgift enligt Avgift enligt
underlag nuvarande regler förslaget
årsinkomst

0-470 1 700-
49 000 l 880 1 700
51 000 8801 3 400
99 000 6603 3 400

101 000 7003 5 800
149 000 7 840 5 800
151 000 7 960 10 600
199 000 13 450 10 600

Rättshjälpskostnad biträdeskostnad 50 000

Ekonomiskt Avgift enligt Avgift enligt
underlag nuvarande regler förslaget
årsinkomst

0-470 2 950-
49 000 1 880 2 950
51 000 8801 5 900
99 000 6 080 5 900

101 000 6 200 10 800
149 000 12 840 10 800
151 000 12 960 20 600
199 000 20 950 20 600
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000100biträdesk0stnadRättshjälpskostnad

Avgift enligtAvgift enligtEkonomiskt
förslagetreglernuvarandeunderlag

årsinkomst

45050-470-
4505880100049
90010880100051

10 900080699 000
20 8002406000101
20 80020014149 000
40 60068014000151
40 60004028199 000
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nordiska ländernaövrigai deRättshjälp

gångermångaolika länderirättshjälpssystem ärjämförelseEn av
inte alltidprocessuellaDels devansklig är systemengöra. upp-att

hjälp,behovmedför olikai sinvilketbyggda på sätt tur avsamma
frånkonstruerade. Ettolikarättshjälpssystemdels systemär även som

vidrättssökande kanfördelaktigt för den när-början attut varaser
angelägenheteri vissa slagsbetydligtvisa sig sämrestudier varamare

situationer.i vissaeller
nordiskaandramed dejämförelseskalldirektiven görasEnligt en

bi-ersättning tillbestämmelservadframföralltländerna, omavser
därförharsekretariatetochellerUtredarenförsvarare.träden och

ländersstuderat dessaoch rätts-Finland och NorgeDanmark,besökt
svenska ambassa-via deinhämtatsUppgifter har ävenhjälpssystem.

förredogörelseTyskland. EnStorbritannien ochFrankrike,iderna
två guider;också ifinnseuropeiska ländernai derättshjälpssystemen
Council oflegaloch EFTAlegalEC getts utsystemsystems avsom

Community CCBE.of theSocieties Europeanand Lawthe Bars
särdrag vadfinns tvâdetkonstaterasmed kanbörjaTill attatt

formendastSverigeDels harförhållandena.svenskagäller de aven
inte,domstol elleriangelägenheten handläggsrättshjälp oavsett om

område ochrättsskyddsförsäkringarna störresvenskadels täcker de ett
andrade flestarättsskyddsförsäkringar ispridninghar änstörreen

länder.europeiska
processuell ochuppdelat irättshjälpandra utom-I ärstater enen

denregel statlig medanprocessuellahjälp. Den ärprocessuell som
kommunal. Denstatlig ellerantingenutomprocessuella kan utom-vara

jämförasmånga gångeroch kanbegränsadoftaprocessuella hjälpen är
för hurfinnsallarådgivningsinstitut. I gränsmed vårt stater en

tillberättigadförfår tjänarättssökandedenmycket attmest varasom
rättshjälplågt ochofta mycketliggerrättshjälp. Denna gräns ses

allrahar detsocialhjälp till demformmånga gånger somavsom en
någonrättssökande får betalaHuruvida denställt.ekonomisktsämst

Likasåtill land.från landvarierar äreller interättshjälpenavgift för
rättshjälpen omfattarhuruvidabeträffandevarierandeförhållandena

inte.motpartskostnader eller
försäkringssystemet.det svenskaandra särdragetDet är sagtsom

försäkringsskydd.omfattasSverigeibor% deCa 95 ettavsomav
innehållermarknaden ävenpåförekommerhemförsäkringarDe som
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rättsskyddsförsäkring täcker många de områden där rätts-en som av
hjälp utgår idag.

Nedan följer översiktlig redogörelse för rättshjälpssystemen i deen
övriga nordiska länderna. Framställningen i första hand inriktad påär
rättshjälp i civilrättsliga angelägenheter. Närmare detaljer och eventu-
ella jämförelser mellan i samband med den svenskagörssystemen att
motsvarigheten behandlas.

Danmark

I Danmark rättshjälpen uppdelad i processuell rättshjälpär fri pro-
ochcess utomprocessuell rättshjälp rättshjälp. Den utomprocessuell

rättshjälpen ungefär vår rådgivning. Det finns ocksåmotsvaras av
flera privata rättshjälpsinstitutioner och advokatvakter som ger
rådgivning. Dessa erhåller visst statsbidrag till sin verksamhet.

Rättshjälpen subsidiär till rättsskyddsförsäkringarär statenmen
för administrationen i båda fallen.svarar

En rättssökande har till rättshjälp friochrätt hansprocess om
inkomst inte överstiger viss fastställd Samma inkomst-en summa.

för båda formernagällergränser rättshjälp. Gränserna justerasav
varje år. årFör 1995 gäller ensamstående inte får tjänaatt änmer
180 000 Dkr år och sammanlevande 228 000 Dkr s.k. ekonomiskper
identifikation. Gränsen höjs med 31 000 Dkr för varje hemmavarande
barn under 18 år. Dessa innebär %60 dengränser danskaatt ca av
befolkningen omfattas möjligheten erhålla rättshjälp. Om sakenattav

principiellt intresse kan undantagär medges från de nämndaav nu
gränserna.

En advokat får endast i mycket speciella situationer begära ytter-
ligare ersättning från den rättssökande den han tillerkäntsutöver av
domstol eller den han erhållit för rådgivning.armars

Fri process

Fri kan beviljas i tvistemål föroch målsägande i brott-ettprocess en
mål. friFör skall beviljas krävs, förutom de ekono-att attprocess
miska villkoren skall uppfyllda, den rättssökande har rimligattvara en
grund föra Med rimlig grund i första handatt attprocess. avses en
rättssökande har rimlig chans till framgång tvisteför-ävenen men
målets förhållandevärde i till uppskattade rättegångskostnader och
angelägenhetens kan påverka bedömningen.art
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kanochlänsstyrelsenStatsamtetfattasfriBeslut avprocessom
Justitiedepartementet.tillöverklagas

betalaskostnaderochbådemedför motpartensFri att egnaprocess
rättegångsavgift.betalahellerintebehöverrättssökandeDenstaten.av

kostna-dock baraangelägenheter ersättsfarniljerättsligavissa egnaI
beviljas. DenfripartiellkanförutsättningarvissaUnderder. process

form verkarkostnaderna. Dennadelbetaladåfårrättssökande aven
vanlig.mindredock vara

tillår 1994uppgickfriförkostnaderdanskaDen statens process
kost-försäkringsbolagensläggasskalldettaTillDkr.miljoner123

utgåhandförstanämligen iskallförKostnaderna urnader. processen
de ekono-uppfyllerrättsskyddsförsäkring. Denrättssökandesden som

försäkringsersätt-innanfriansökamåstevillkorenmiska processom
frifalli vissa prövarStatsamtetinnebärDetbetalasning att omut.

kostnader-bidra tillbehöversedanbeviljasskall att statenutanprocess
gällerkostnaderna. Detsammabetalarförsäkring saknas statenOmna.

förkostnaderförsäkringenfullt ersätterutnyttjatsförsäkringendå ut
ligger gränsenrättssökandes inkomst överdenOm000 Dkr.75högst

förrimlig grundföreliggerdetförsäkringsbolaget process.prövar om
slagsmångadomstolen. FörfastställsbiträdentillErsättning av

Advokatsamfun-samråd mellanfastställts iharangelägenheter taxor
Finansdepartement.ochJustitiedepartementetDomarförbundet,det,

det inteOmtvisteförmålet.påstorlekenberoendeoftaArvodet är av
lägga nedrimligvaritden tidvanligen attnågon ersättsfinns taxa som

intefinnstimersättningförfastställdNågonmålet. eni mennorm
DornstolensinklusivetimmeO00 Dkr1ersättningvanlig är moms.per

Justitiedepartementet.tillöverklagasersättningsfrågoribeslut
vinneri DeninstansförbeviljasFri taget. pro-ensomenprocess

fallklagar. Ifri annatautomatiskt motpartenfår omprocesscess
fri göras.ansökanmåste processomen ny

Rättshjälp

skrifterenklareutformningrådgivning och t.ex.innebärRättshjälp av
bodelnings-utfärdanderättegångsskrift,friansökan avprocess,om

äktenskapsförordoch samtenklareöverenskommelse, testamenten
ideltagande möten.

ellerhäktadtillangelägenheterslagsallai utomRättshjälp ges
harangelägenheten över-näringsidkaretillbrottmål,itilltalad enom

angelägen-iellerskuldsaneringvidkaraktär,näringsrättsligvägande
kandetförvaltningsmyndighetvid antasbehandlasskallheter omsom

Rättshjälp kanmyndigheten.bistånd kanochvägledning ges avatt
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dock medges för utforrnande överklagande förvaltnings-ettav av en
myndighets beslut.

Den advokat rättshjälp erhåller 800 Dkr i ersättning in-som ger
klusive mervärdesskatt. Av detta belopp betalar %75 och denstaten

%.rättssökande 25
Om det föreligger tvist och omständigheterna talar för detatten

går nå förlikning kan advokaten besluta utvidgad rättshjälp.att en om
För sådan utvidgad rättshjälp erhåller advokaten 8301 Dkr. Av detta
belopp betalar och den rättssökande hälftenstaten var.

Statens kostnad för rättshjälp uppgår till 20 miljoner Dkr år.ca per

Övrigt bistånd

I Danmark finns 100 rättshjälpsinstitutioner. Vid dessa institutionerca
får den rättssökande kostnadsfri rådgivning. Vanligtvis gäller samma
inkomstgräns för rättshjälp.som annan

I de flesta städer i Danmark finns ocksåstörre advokatvakter.
Dessa får visst mindre statsbidrag till versarnheten. Advokatvakter-ett

lämnar gratis rådgivning till enskilda. rådDe muntligaärna som ges
och avsedda första hjälp. Den vill ha hjälp med upprättan-som en som
de skrift hänvisas söka rättshjälp.attav en

Advokaterna får inte betalt och ställer frivillig basis. Verk-upp
samheten organiseras advokatsamfundets lokalavdelningar. Dengenom
rättssökandes ekonomi kontrolleras inte.

Statens kostnad för rättshjälpsinstitutionerna och advokatvakterna
uppgår till knappt 7 miljoner Dkr år.per

vissaI brottmål har tilltalade alltid till försvarare. Ityper rättav en
andra förordnas försvarare efter bedömning den tilltalades behoven av

försvarare med hänsyn till sakens beskaffenhet, den tilltaladesav
och omständigheterna i övrigt.person

Staten betalar kostnaden för försvararen den tilltalade blirmen
återbetalningsskyldig han fälls för brottet.om

Ersättning till advokater betalas efter fastställs itaxaen som sam-
råd med Advokatsamfundet, Domarförbundet, Justitiedepartement och
Finansdepartement. Taxan gäller för brottmål pågår under högstsom

dag.en
Vidare har den saken berör till biträde vid tvângsomhänder-rätt

taganden och i asylärenden. I de fallen har utlänningen docksenare
inte till biträde förrän vidrätt överklagande den första instansenett av
beslut.
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Finland

friprocessuelldelsformer,i tvåfinns genomFinlandiRättshjälp
först-rättshjälp. Denallmänutomprocessuelldelsrättegång genom

statsbidragVisstkommunal.den ärmedanstatlignämnda är senare
juridisktinnebärakanrättshjälp ävenAllmäntill dendock senare.ges

vidbiträde process.en
vissunderstigamåstemedeldisponibla summarättssökande enEn

slagsmedeldisponiblaMedbeviljas.skall enavsesrättshjälpför att
boendekost-med skatt,minskasmånadsinkomstendärnettobehållning

Förkostnader.nödvändiga attförförbehållsbeloppochnader ett
bekräftasuppgifterrättssökandesdenmåste avrättegångfribeviljas

i dagliggerensamståendeförGränseni kommunen.socialbyrån en
månaden.iFIM000vid 51995

tvångsomhändertagan-formerolikavidbeviljaskanRättshjälp av
praktiken.isällanförekommerdetden men

rättshjälpen.tillsubsidiäraRättsskyddsförsäkringar är

rättegångFri

itvistemål ävenibrottmål och samtibådebeviljaskanrättegångFri
kostnadsfrihelthjälpenfallen% är97domstolsärenden. Itvistiga av

fall.övrigaikostnadernadelbetalafårrättssökandedenmedan aven
oftastmedförochdomstolsavgifterfrånbefrielsemedförrättegångFri

uppenbart rätte-vidbeviljasfår interättegångFribiträde.juridiskt
gångsmissbruk.

dendvs.helafördettagällerbeviljasrättegång processen,friOm
överklagan-vidrättshjälpansöka ettintebehöverrättssökande om ny

de.
berättigad tillför den ärendastförsvarareförordnasbrottmål somI

före-straffprocesslagtillförslagmedsambandIrättegång. ett nyfri
fall. Denandraiförordnasskall ävenförsvarareoffentligslås att

försvarareförkostnadentillbakabetalaförslagetenligtskalltilltalade
fritillberättigad rätte-fall hande äribrottetförfällshan utomom

målsägandebiträdebestämmelserocksåfinnspropositionengång. I om
målsäganden.förkostnadsfrittskallalltid varasom

särskildaenligträttegång taxorersättsfrivid sombiträderDen som
Advokatsam-bl.a.medsamrådefterJustitiedepartementetfastställts av

fallsådanailiggerErsättningensällan.användsTimersättningfundet.
plusFIM450på moms.ca

under åruppgickrättegångfriförkostnaderfinskaDen statens
brottmål.avsågmiljoner60FIM,miljoner88till1994 varav
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Allmän rättshjälp

Allmän rättshjälp medför biträde kommunalt anställt rättshjälps-ettav
biträde vid rättshjälpsbyrå. Kommunerna enligt lagär ålagdaen att
driva rättshjälpsbyråer. Allmän rättshjälp i alla rättsliga angelägen-ges
heter och kan antingen helt kostnadsfri det flertalet ellerstoravara

partiell eller full ersättning.motges
Allmän rättshjälp innebär regel timmars rådgivning videttsom par
eller tillfällen det händerett ett rättshjälpsbiträdetäven attpar men

medverkar vid förhandlingar.
Rättshjälpbiträdena advokater ellerär biträdande jurister. Rätts-

hjälpbyråema har monopol på allmän rättshjälp. Endast rätts-ettom
hjälpsbiträde jävigt eller har förär arbetsbelastning kan hänvis-stor
ning ske till advokat.en annan

Det allmännas kostnader för allmän rättshjälp år 1993 77var ca
miljoner FIM.

Norge

Även den norska rättshjälpen uppdelad iär processuell hjälp fri sak-
försel och utomprocessuell hjälp fritt rettsråd. Dessutom kan en
rättssökande beviljas fritak för rettsgebyr vilket innebär befrielse
från vissa avgifter och kostnader vid domstolar och myndigheter, t.ex.
ansökningsavgifter och vittneskostnader. Fritak för rettsgebyr ingår
i fri sakförsel kan också beviljas särskilt.men

Inkomstgränsen för rättshjälp skall beviljas ligger mellanatt 65 000
och 85 000 Nkr år beroende på försörjningsbörda.netto Omper en
tvist frågor allmänt intresseär kan undantagrymmer göras.som av
Eftersom så lågtgränsen är samma inkornstgräns har gälltsatt sedan
rättshjälpslagens införande år 1980 omfattas endast %7 deca av
norska medborgarna möjligheten till rättshjälp. En diskussion pågårav

inkomstgränsen väsentligt elleratt till 160 000 170om 000 Nkrca -
brutto år. Avgift egenandel betalas endast de har in-per av som
komster på 65 000 85 000 Nkr.-

Rättsskyddsförsäkringar subsidiära tillär den statliga rättshjälpen.
För närvarande behandlas förslag rättshjälpenett göra subsi-attom
diär. Den norska rättshjälpen och de norska rättsskyddsförsäkringama
överlappar dock inte varandra på densätt svenska rätts-samma som
hjälpen och de svenska rättsskyddsförsäkringama.

Ersättning till biträden vid rättshjälp vanligtvis enligt taxorges som
fastställs Justitiedepartementet. Taxorna uppbyggdaär så vissav att en
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fast-gångertimmarantalvisstmed enangelägenhet ersätts etttyp av
årnärvarandeföruppgårtimersättningDennatimersättning.ställd

advokat-förintebetalasmervärdesskattNågonNkr.525till1995
i Norge.tjänster

sinersättningytterligarebegäraförhindrad avinte attbiträde ärEtt
klient.

315sammanlagttill1993åruppgickrättshjälpenförKostnaderna
in-brottmålmiljoner135avsågdennaAvNkr. camiljoner summa

nedan.biståndsadvokat seklusive

sakförselFri

mål,kategorier t.ex.uppräknadevissaibeviljas avkansakförselFri
ekonomisk pröv-skallsakförselFri utanäktenskapsskillnad.mål om

tvångs-överprövningvärnpliktsvägran,mål avbl.a.ibeviljasning om
utlänningsärenden.omhändertaganden samtadministrativavidåtgärd

hänsynmedrimligtdet ärbeviljassakförselfrikan omDessutom
rättssökandesdenförharsaken person-betydelsedensakenstill art,

vinnamöjligheter atthansförhållanden,välfärdsmässigaochliga
betydelse.principiellaeventuelltsakensframgång samt

åter-förbehållmed attbeviljasfallvissa omisakförsel kanFri
fram-vinnerrättssökandedenskall skekostnadernabetalning omav

talan.sinmedgång

rettsrådFritt

betyderärendenuppräknadevissaförbeviljas somrettsrâd kanFritt
hyres-ärenden,farniljerättsligaenskilde,denför t.ex.mycketsärskilt

kanrettsråd ävenFrittutlänningsärenden.iarbetsrättstvister samtoch
detvisa ärrättssökande kan attden upp-ärendenandraibeviljas om

förbetydelsevälfärdsmässigochpersonligsåharsaken storenbart att
detrimligtframstår attvärderingsamladefter somdethonom att en

förvanligenbeviljas ettrettsrâdFrittkostnaden.betalaroffentliga
timmar.antalvisst

juristerandraadvokat ävenvanligenrättsråd menFritt enavges
Justitiedepartementet.godkännaskan av

Biståndsadvokat

i Norgemålsägandebiträde motsvaras avmedsvenska systemetDet
sexuella över-förBrottsoffer utsattsbiståndsadvokat. sominstitutet

bi-fåmisshandel kanallvarligförkvinnor utsattssamt somgrepp
biståndet.förnågotbetalaintebehöverBrottsoffretförordnad.ståndsadvokat
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Övriga brottsoffer kan få kostnadsfri rättshjälp för göraatt t.ex. en
anmälan eller precisera skadeståndsansprâkett sedan åklagarensom
kan driva. Avsikten inteär den rättshjälpatt i dessa fall skallsom ger
närvara i Närvarorätten. kan dock efterersättas särskilt tillstånd. I
övrigt åklagarenär skyldig biträda brottsoffretatt denne inte harom
bistândsadvokat.
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