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Nr 1917
av herr Lidgard m . fl .
i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 132 med förslag till lag o m
ändring i rättshjälpslagen m . m.

I propositionen 1972: 132 föreslås at t någo t annat krav på behörighet
som offentligt biträde ä n ett allmänt lämplighetskrav inte skall uppställas.
Förslaget innebär en väsentlig ändrin g i kompetenskravet i förh å llande till
vad som gäller beträffande fö ro rdnande av biträde vid allmän rätt shjälp.
Enligt 21 § rättshjälpslagen skall nämlige n till biträd e förordnas advoka t ,
biträdand e jurist på advokatbyrå eller annan som ä r lä mplig för
uppdraget. Enligt vår uppfattning bör samma behörighetsregler gälla för
offentligt biträde som för biträde vid allmä n rättshjälp, vilke t bö r komma
till uttry ck i lagtexten på så säl t att 2 1 § rättshjälpslagen även skall
tillämpas vid utseende av offentligt biträde.
Även om i vissa avsee ndt!n samma krav inte be höver ställas på ett
offentligt biträde - t. ex . processuell erfarenhet - som på biträde vid
rättshjälp, innefattar doc k uppdraget arbetsuppgift er där juridisk kun skap o ch erfarenhet torde vara av stor be tydelse för att den enskild es rätt
skall tillvaratas pa ett tillfredsställand e sä tt. Det offentliga biträdet m åste
snabbt kunna sät ta sig in i ärendet och ta ställning till vilka utred nin gar
som behövs utöver dem so m verkstä llts av berö rd myndighe t. Förvaltningsrätt en, som är det aktue lla arbetsområdet , best år av ett stort
f5rfattningsmat erial oc h omfa ttande praxis, so m biträdet m aste läsa in
och ta ställning till. En jurist torde vara mest skickad härfö r. Som
länsstyrelsen i Vä rmlands län framhåller torde rättsskydd sbeho vet på det
offentli ga biträdets föreslagna verksamhet sområde bäst tillgodoses o m till
offentligt biträde huvudsakligen förordna s j urist. Länsstyrelse n erinrar
också om a tt JO i 1968 års ämbetsberättelse med hän syn till rättsskydd sbehovet i ärende n angåe nde om händertagande för sa mhällsvå rd unde rströ k vikte n av juristmedverkan i barnavå rd snämndeL
På ve de rbörande utsko tt torde ank o mma att utarbe ta e rfo rderliga
fö rfattningsä ndringar.
Aberopande det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 21 § i rättshjä lpslage n äve n skall
tillämpas vid fö rordnande av offentligt biträde.
Stockholm de n 4 december 1972

BE RTIL LID GA RD (m)
GUNNAR OSKARSON ( m)
Göteborgs Offsettryckeri A B 72 1985 S

Il AKAN WJNBERG (m)
S Iockholm 1972

