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Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

utfärdad den 25 februari 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 6, 23, 24 och 38 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) skall ha följande lydelse.
4 § Rådgivning enligt denna lag lämnas i en rättslig angelägenhet av en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sammanlagt högst två timmar.
Rådgivning kan också lämnas av någon annan som kan förordnas som rättshjälpsbiträde enligt 26 §.
Rådgivning lämnas mot en avgift som betalas till den som lämnar rådgivningen. Den som har lämnat rådgivning får sätta ned avgiften till hälften om
den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det.
Är den rättssökande underårig får avgiften sättas ned till noll, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till det.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare bestämmelser om rådgivningsavgift och nedsättning av rådgivningsavgift.
6 § Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag enligt 38 § inte överstiger 260 000 kr.
Rättshjälp får även beviljas ett dödsbo om det finns synnerliga skäl. I 14 §
finns bestämmelser om övergång av rättshjälp till dödsbo.
23 § Den som har beviljats rättshjälp skall betala en rättshjälpsavgift som
bestäms med hänsyn till kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och den rättssökandes ekonomiska underlag enligt 38 §.
Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, utgör
1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte överstiger 20 000 kr,
2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 20 000 men inte 40 000 kr,
3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska
underlaget överstiger 40 000 men inte 80 000 kr,
4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska
underlaget överstiger 80 000 men inte 120 000 kr,
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5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska
underlaget överstiger 120 000 men inte 160 000 kr,
6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska
underlaget överstiger 160 000 kr.
Avgift för rådgivning utöver en timme skall avräknas från den lägsta avgift som anges i andra stycket 2–6.
Är den rättssökande underårig får det beslutas att någon rättshjälpsavgift
inte skall betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till
det.
Avgiften för dödsbo som beviljas rättshjälp bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till dödsboets och dödsbodelägarnas ekonomiska förhållanden. Om rättshjälp övergår till ett dödsbo beräknas rättshjälpsavgiften med
ledning av den avlidnes ekonomiska underlag.
24 § Procentsatsen för beräkning av rättshjälpsavgiften fastställs när rättshjälp beviljas.
Om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan
rättshjälpsärendet har avslutats, får jämkning ske efter vad som är skäligt. I
fall som avses i 23 § fjärde stycket får jämkning ske till noll och i övriga fall
till annan procentsats som anges i 23 § andra stycket. Jämkning får också ske
om en väsentlig felbedömning har gjorts när procentsatsen tidigare bestämdes eller om oriktiga uppgifter har legat till grund för beslutet.
Jämkning till en lägre procentsats eller till noll kan endast avse avgift som
ännu inte har betalats.
38 §2 Med ekonomiskt underlag avses i denna lag den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket.
Bidrar den rättssökande till underhållet av barn skall den beräknade årsinkomsten minskas med 15 000 kr för varje barn, dock högst 75 000 kr. Är den
rättssökandes betalningsförmåga väsentligen ökad eller nedsatt på grund av
förmögenhetsinnehav eller skuldsättning eller annan särskild omständighet,
skall den beräknade årsinkomsten jämkas genom att skäligt belopp läggs till
eller dras ifrån.
Närmare bestämmelser om hur det ekonomiska underlaget skall beräknas
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)
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