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Utkom från trycket 
den 28 augusti 2020 

Domstolsverkets föreskrifter 
om ordningen för översändande av uppgifter till 
Rättshjälpsmyndigheten om vissa beslut om 
betalning till staten; 

 

 
utfärdade den 27 augusti 2020. 

Domstolsverket föreskriver med stöd av 34 § rättshjälps-
förordningen (1997:404), 8 § kungörelsen (1973:261) om 
utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid 
domstol, m.m. och 5 § förordningen (1997:406) om offentlig 
försvarare m.m. följande. 
 
Föreskrifternas tillämpningsområde 
1 § Föreskrifterna ska tillämpas vid lämnande av uppgifter till 
Rättshjälpsmyndigheten i följande fall. 
1. Återbetalningsskyldighet i brottmål och andra beslut om 
betalning till staten som fattas med stöd av 31 kap. rätte-
gångsbalken. 
2. Andra beslut om återbetalning till staten av ersättning som 
i samband med rättegång utgått av allmänna medel, beslut om 
återbetalning av statens kostnad för någons hämtande till 
rätten samt de övriga beslut som avses i 8 och 9 §§ kun-
görelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i 
mål eller ärende vid domstol, m.m. 
 
Uppgifter som ska översändas till Rättshjälpsmyndigheten 
2 § När ett beslut om betalning till staten fått laga kraft ska 
beslutande domstol eller myndighet till Rättshjälpsmyndig-
heten snarast översända de uppgifter som behövs för att be-
slutet ska kunna verkställas. 
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3 § En tingsrätt ska lämna uppgifter enligt 2 § genom verk-
samhetsstödet Vera, om inte annat följer av 4 §.  
 
4 § En tingsrätt ska översända en kopia om att beslutet fått 
laga kraft till Rättshjälpsmyndigheten  
- om beslutet om betalning till staten fått laga kraft, men 

beslutet i övrigt är helt eller delvis överklagat,  
- om beslutet om återbetalningsskyldighet till staten 

återgetts på annat ställe än i domslutet i verksamhets-
stödet Vera, eller 

- vid rättelse av beslut om återbetalningsskyldighet till 
staten som sker senare än sju dagar efter att domen fått 
lagakraft. 

 
5 § En hovrätt och Högsta domstolen ska lämna uppgifter 
enligt 2 § genom att skicka en kopia av beslutet, försedd med 
anteckning om att beslutet fått laga kraft.  
 
6 § Om ett beslut som enligt dessa föreskrifter ska översändas 
till Rättshjälpsmyndigheten saknar uppgifter om beslutande 
myndighet, myndighetens mål- eller ärendenummer, datum 
för beslutet och uppgift om namn, adress och personnummer 
på den betalningsskyldige, ska underrättelsen kompletteras 
med de uppgifter som saknas 
 
____________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2020, då 
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:14) om ordningen 
för att erhålla verkställighet av vissa beslut om betalning till 
staten ska upphöra att gälla. 
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