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424/2012

om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 3

och 7 §, det inledande stycket i 8 § samt 12 § som följer:

3 §

Åtgärder som berättigar till arvode

Arvode betalas för förberedelse av ett
ärende, för behandling av ett ärende hos för-
undersökningsmyndigheten och för muntlig
förhandling i domstol. Arvode betalas även
för resor till en rättegång eller en förunder-
sökningsmyndighet samt för tidsspillan på
grund av andra resor som är nödvändiga för
biträdandet eller på grund av väntan. Arvode
betalas inte för lunch- eller övernattningstid.

7 §

Minimiarvode per ärende

Till biträdet kan på begäran av biträdet i
stället för det arvode som betalas utifrån den
tid som använts för skötseln av ett uppdrag
betalas ett minimiarvode.

I brottmål som behandlas vid muntlig för-
handling i tingsrätten är minimiarvodet 400
euro och, om förhandlingen vid sammanträde
har räckt längre än tre timmar, 600 euro.

I tvistemål eller ansökningsärenden som
behandlas vid muntlig förhandling i tingsrät-
ten är minimiarvodet 500 euro och, om för-
handlingen vid sammanträde har räckt längre
än tre timmar, 700 euro.

Om muntlig förhandling hålls i en full-
följdsdomstol, är minimiarvodet 400 euro

och, om huvudförhandlingen har räckt längre
än tre timmar, 600 euro.

Minimiarvodet omfattar alla åtgärder som
vidtagits i ärendet. I minimiarvodet ingår
dock inte ersättning för restid.

Minimiarvodet kan fastställas utan räk-
ningsspecifikation.

Bestämmelserna om minimiarvode tilläm-
pas inte på tvångsmedelsärenden.

8 §

Höjning av arvodet

Biträdets arvode höjs med högst 20 pro-
cent om ett eller flera av de följande villkoren
uppfylls:
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Utredning om begärda arvoden och kost-
nadsersättningar

Den utredning om vidtagna åtgärder och
biträdets kostnader som avses i 17 § i rätts-
hjälpslagen ska lämnas in via justitieförvalt-
ningens elektroniska tjänster.

Av utredningen ska framgå
1) ärendenumret för rättshjälpsärendet,
2) identifieringsuppgifterna för ärendet,
3) grunden för höjning av arvodet enligt 8 §,
4) huruvida biträdet begär minimiarvode,



5) huruvida en partiellt ersättningsskyldig
rättshjälpstagare har godkänt biträdets fak-
tura,

6) huruvida biträdet har haft flera huvud-
män i ärendet,

7) tiden som använts för biträdande vid
förundersökning per dag, om inte minimi-
arvode per ärende begärs,

8) förberedande åtgärder och tiden som
använts för dessa per dag, om inte minimi-
arvode per ärende begärs,

9) restid per dag,
10) begärda kostnadsersättningar specifice-

rade enligt kostnadsslag.
De begärda arvodena och kostnadsersätt-

ningarna ska anges utan mervärdesskatt.
I ärenden där minimiarvode inte begärs,

ska domstolen när den fastställer arvodet an-
teckna tiden som använts för förhandlingen
vid sammanträde.

Om biträdet biträder flera huvudmän i
samma ärende, ska det utarbetas en separat
utredning för varje huvudman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om inläm-
nande av utredningar via justitieförvaltning-
ens elektroniska tjänster tillämpas inte på
ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen
(301/2004).

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2012.

De bestämmelser som gällde när denna
förordning trädde i kraft ska tillämpas på
arvoden och kostnadsersättningar

1) som grundar sig på rättshjälpsbeslut
som fattats vid en rättshjälpsbyrå före den 1
mars 2010,

2) för vilka begäran lämnats in före ikraft-
trädandet av denna förordning,

3) som grundar sig på rättshjälpsbeslut
som fattats i domstol före ikraftträdandet av
denna förordning,

4) som grundar sig på förordnanden till
försvarare och målsägandebiträden som getts
före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 28 juni 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare Kirta Heine
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