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SAKÖRESLÄNGD
Betalnings- skyldig
Ärende
Ersättning som tilldömts staten
 Kostnader för bevisning
Belopp som med stöd av rättshjälpslagen ska ersättas staten
Böter
Laga  kraft
Lagakraftvunnet
Ändringssökande
Anmärk- ningar
Datum och underskrift
När en domstol / annan dömande myndighet lämnar ett inbetalningskort till den betalningsskyldige för förskottsbetalning, ska domstolen / myndigheten anteckna det indrivningsnummer som anges på inbetalningskortet i blanketten för bötesförteckning.
 
I fråga om solidariska ersättningar ska i fältet Anmärkningar anges vilka som är solidariskt ansvariga för ersättningen.
 
Domstolen / annan dömande myndighet har som uppgift att klarlägga om beslutet har vunnit laga kraft och göra nödvändiga anteckningar i blanketten. I sådana fall då besvärstiden inleds när beslutet delfås ska  såväl delgivningen som frågan om i fall besvär har anförts klarläggas. Anteckningar ska göras så att den verkställande myndigheten av dem kan sluta sig till om de böter, ersättningar eller påföljdsavgifter som anges i bötesförteckningen är verkställbara. Om besvärsskriften har anlänt efter att den föreskrivna tiden gått ut, ska detta antecknas i fältet ”Anmärkningar”. Också andra förtydliganden och anmärkningar som eventuellt anknyter till uppgifterna om den laga kraften och som är av betydelse för verkställigheten ska antecknas i detta fält. Rättshjälpsbyrås namn ska antecknas om ersättningen baserar sig på rättshjälpslagen. Saköreslängden ska skickas utan dröjsmål till Rättsregistercentralen efter laga kraften har klarlagts.
 
Denna blankett har upprättats i två likalydande exemplar varav den ena ska skickas till Rättsregistercentralen på adressen PB 157, 13101 Tavastehus.
 
ANVISNINGAR FÖR DEN SOM FYLLER I OCH SKICKAR IN BLANKETTEN
 Ersättningar sammanlagt
Påföljds- avgift
 Domstol / Myndighet
 Saköreslängd, blankett OH-70329162R
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	TextField2: 
	CheckBox2: 0



