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UNDERRÄTTELSE TILL JUSTITIEKANSLERN
A. Dessa bilagor/uppgifter lämnas tillsammans med blanketten
Alltid:
1

det beslut som omfattas av uppgiftsskyldigheten (om beslutet finns i en dom ska hela domen bifogas).

2

kostnadsräkningen (vid ersättningsbeslut) eller

annan handling där skälen för begäran framgår

Om ersättning med minst 150 000 kr även:
3

sammanlagd förhandlingstid i målet:

4

åklagarens yttrande över ersättningsanspråket (t.ex. skriftligt yttrande eller anteckning från huvudförhandling)

timmar (inkl. häktningsförhandling och muntlig förberedelse)

B. Varför underrättas Justitiekanslern om detta beslut? (se DVFS 2012:15)

DV 1040 - Underrättelse till JK om beslut rörande rättshjälp m.m. - Producerat av Domstolsverket, DU-avdelningen - 2017-01

28 § 1

Sökanden borde ha haft rättsskydd men har fått rättshjälp av särskilda skäl (9 § andra stycket rättshjälpslagen).
(OBS! Gäller inte familjerättsligt mål där rättsskydd saknas pga. att parterna nyligen separerat, s.k. karenstid.)
Sökanden har av särskilda skäl fått rättshjälp i en angelägenhet som
- rör underhåll till barn,
- rör skatter, tullar, avgifter,
- i tingsrätt handläggs som ett FT-mål,
- ska behandlas utomlands men som inte avser fall i 21 § rättshjälpslagen.
(11 § 2 – 5 rättshjälpslagen)
En näringsidkare har av särskilda skäl fått rättshjälp (13 § rättshjälpslagen).

28 § 2

Beslut att rättshjälpen ska fortsätta trots att 100-timmarsgränsen överskrids (34 § rättshjälpslagen).

28 § 3

Beslut att bevilja ersättning avseende merkostnader för tidsspillan och utlägg till långväga offentlig försvarare,
rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller offentligt biträde.
Förhandsbesked om rätt till ersättning avseende merkostnader för långväga försvarer m.fl.

28 § 4

Beslut i första instans genom vilket rättshjälpsbiträde, offentligt biträde, målsägandebiträde, särskild företrädare för
barn, sakkunnig, offentlig försvarare eller tilltalad som har haft kostnader för en privat försvarare, har erhållit en
sammanlagd ersättning om minst 150 000 kr inklusive mervärdesskatt. (Obs! Gäller ej beslut om förskott.)

28 § 5

Beslut om byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

28 § 6

Beslut om byte av offentlig försvarare där den misstänkte tidigare har fått byta offentlig försvarare i samma mål.

28 § 7

Beslut genom vilket Kriminalvården, Migrationsverket eller Åklagarmyndigheten har förordnat offentligt biträde,
och som enligt myndighetens uppfattning är av principiellt intresse.

28 § 8

Beslut att bevilja ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken eller beslut om utbetalning enligt tidigare
beslutad ersättningsgaranti.

28 § 9

Beslut av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten som enligt domstolens respektive myndighetens uppfattning är av
principiellt intresse.
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