Her kan du se en tidslinje over
retshjælpens historie
. Mørkeblå ikoner markerer begivenheder i lovgivning .
. Blå ikoner markerer begivenheder for retshjælpsorganisationer .
. Lyseblå ikoner markerer rapporter og undersøgelser .

Dansk Kvindesamfund
bliver dannet.

Studentersamfundets Retshjælp for
Ubemidlede – i dag Københavns
Retshjælp åbner.

1871

1885

I slutningen af 1800-tallet forårsager den
stigende industrialisering og
urbanisering, de forbedrede sociale
rettigheder og en udvikling i retssystemet
et nyt behov for retshjælp.

1924

Reglerne om fri proces bliver
optaget i retsplejeloven.

Lovregler om retshjælp
uden for KBH.

1916

1906

Mødrehjælpen, en organisation,
der yder retshjælp målrettet
gravide og børnefamilier samt
fædre, bliver oprettet.

Kofoeds Skole, der yder hjælp til selvhjælp,
herunder også juridisk rådgivning til mennesker
med sociale vanskeligheder, bliver grundlagt.

1928
Her oprettes Arbejdernes Retshjælp i
Silkeborg – i dag Silkeborg Retshjælp
med det formål at levere gratis juridisk
bistand til arbejderklassen.

Århus Retshjælp bliver stiftet og har
siden ydet gratis rådgivning til borgere
med behov for juridisk bistand.

1936

1945

1960’erne

Retshjælpsorganisationen Krim
opstartes af syv unge studerende,
der ønsker at hjælpe kriminelle.

KFUM begynder sit sociale
arbejde, der blandt andet
tæller gratis juridisk
rådgivning.

1967
I 1970’erne bliver der lavet en række undersøgelser
af retshjælp og behov for retshjælp i de nordiske
lande. Konklusionen bliver, at der er et udækket
behov for retshjælp.

Gellerupparkens Retshjælp
begynder sit arbejde.

1970

1975

Retshjælpsforsikringen har
eksisteret siden 1970.

Året hvor der kommer
moms på advokatsalærer.

SR Bistand. Giver gratis juridisk
rådgivning til alle i hele landet,
begynder deres arbejde.

1978

1979

1975 –
1977
I 1975 – 1977 bliver der lavet
en undersøgelse af ”det
skjulte behov for retshjælp i
befolkningen”.

1991

1970’erne

Kulturgyngen.

Vesterbro Retshjælp påbegynder sit
arbejder i november 1980 og hedder på
daværende tidspunkt Kritisk Resthjælp.

1987

1980

Advokatvagter.

Retshjælpen i Vestergade
i Odense etableres.

Gadejuristen bliver stiftet.

1994
I juni 2005 kommer der faste regler, der
regulerer Justitsministeriets mulighed for at
yde økonomisk støtte til advokatvagter,
offentlig retshjælp ved advokater og
retshjælpskontorer.

1980’erne

1999

Den Grønlandske
Retshjælp oprettes.

Reelt behov for øget
adgang til retshjælp.

2002

2004

2005
De Jurastuderendes
Retshjælp Aarhus
etableres.

Retsplejerådet gennemgår en betænkning,
der relaterer sig til området for tilskud til
retshjælpsinstitutioner.

2005

2007

Efter 2005 og 2007, hvor flere
lovændringer træder i kraft,
bliver der sat færre penge af til
fri proces og retshjælp.

Den Sociale Retshjælp
oprettes.

2007

Nye ændringer i reglerne
for retshjælpsordningen
bliver en realitet.

2009

2009

Arbejdernes Retshjælp
Skive.

Retshjælpen Rusk er en
københavnsk retshjælp,
der hører under
Foreningen Rusk.

2010

2010

2011

Cafe Exit

Der udgives en ny rapport af
Advokatsamfundet om retshjælp
i Danmark.

I dag er der 42 retshjælpsorganisationer, der får
økonomisk støtte fra Civilstyrelsen, og derudover findes
også nogle frivillige organisationer, der ikke får støtte.
Om end den sidstnævnte gruppe ikke er oplistet i denne
artikel, er alle med til at forbedre retssikkerheden i
Danmark ved at levere juridisk bistand.

I de to år oplever Danmark et
retshjælps-boom, i den forstand at
11 nye retshjælpsorganisationer
bliver oprettet.

20122014

2014

Artiklen fokuserer primært på de retshjælpsorganisationer og organisationer, som modtager tilskud fra
Civilstyrelsen. Årstallene er fremskaffet ud fra hjemmesider og henvendelser til de pågældende
organisationer. Grundet mangelfulde oplysninger er Odense Retshjælp, Esbjerg Retshjælp, Arbejdernes
retshjælp i Ringkøbing Amt, Dannerhuset og Studenterrådets Retshjælp udeladt fra tidslinjen.

