
BEGÄRAN OM AVGÖRANDE

Motivering

Yrke

Ärendenummer

Sökande

Beslutsdatum

Adress

SLÄKTNAMN och förnamn

Rättshjälpsbyrå som fattat beslutet

Motparter/andra delaktiga i ärendet

Ytterligare motivering

Underskrift

Rättshjälps-
beslut

Bilagor

Ort och datum

Annan orsak.

Lämnandet av rättshjälp är inte uppenbart oändamålsenligt i jämförelse med nyttan.

Jag ber domstolen pröva rättshjälpsbeslutet.

Domstolens namn

Ärendets art

Rättshjälp bör beviljas enligt ansökan.

Ärende

Mina disponibla medel är felaktigt beräknade

Självrisken är felaktigt beräknad.
Saken är inte av ringa betydelse.

Saken är av sådan art att ett biträde bör förordnas.
Det av sökande föreslagna biträdet har förkastats utan grund.

Andra bilagor, vilka

Ankomstdatum

Ärendenummer

Ärendenummer

Domstolen
fyller i ->

Rättshjälpsbyrån fyller i om
begäran överförs till domstolen ->

I arvode har uppburits ett för stort belopp.

Datum och
underskrift

Rättshjälpsbeslut

Begäran om avgörande jämte bilagor skall tillställas den rättshjälpsbyrån som fattat rättshjälpsbeslutet. Begäran kan också skickas 
som elektronisk post till rättsahjälpsbyråns ämbetspostlåda eller per fax. Begäran om avgörande ska framställas inom 30 dagar från 
delfåendet av rättshjälpsbyråns beslut, dock innan avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft.

Rättshjälpsbyrån kan själv rätta sitt beslut. Om det enligt rättshjälpsbyråns uppfattning inte finns anledning att rätta beslutet, överför rättshjälps-
byrån begäran om avgörande till den behöriga domstolen för avgörande. Domstolen kan ändra rättshjälpsbyråns beslut till både fördel och nackdel 
för den som lämnat in begäran om avgörande.

Ankomstdatum

Rättshjälps-
byrån fyller i ->

Självriskandelen har fastställts till alltför stort belopp.

Mina disponibla medel är så små att ingen rättshjälpsavgift bör uppbäras.

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs genom att dubbelklicka lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att dubbelklicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på ut- skriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blanket- tens egen tangent när blanketten är klar och du vill skriva ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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