Så får du råd med en advokat
Här har vi samlat lite information om vad det kostar att anlita en advokat
för en första rådgivning samt hur det därefter finns olika sätt att finansiera
en del av dina advokatkostnader.
Rådgivning
Du kan boka ett möte där du får möjlighet att berätta om ditt ärende och
din situation. Advokaten sätter sig in i ditt ärende för att ge råd och göra
en juridisk bedömning av ditt behov av rättsskydd eller rättshjälp.
Kostnaden för rådgivning betalar du själv och den är bestämd till en fast
avgift på 1 802 kr/timme (2022).
I vissa typer av mål eller ärenden kan du också ha rätt att få hjälp av en
offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller ett offentligt biträde,
vilkas arvode betalas av staten. (Har man offentlig försvarare och blir
dömd för ett brott kan tingsrätten besluta om att hela eller en del av
kostnaden för försvararen ska betalas av den som blivit dömd för brottet,
detta avgörs av dennes ekonomiska möjligheter.)
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Rättsskydd
Rättsskydd ingår normalt sett i en hemförsäkring. Om du hamnar i en tvist
kan du i vissa fall få en del av dina ombuds- och rättegångskostnader
betalda av ditt försäkringsbolag. En tvist anses ha uppstått när du
framställt ett krav eller anspråk som avvisats, helt eller delvis. Det finns
vissa kvalificeringsregler för att omfattas av försäkringens rättsskydd och
man kan inte få rättsskydd för alla typer av tvister. Om vi åtar oss ett
uppdrag för din räkning tar vi hand om din ansökan om rättsskydd åt dig. I
ett besked om rättsskydd får du veta hur stor andel av ombuds- och
rättegångskostnaderna du får betala själv. Det rör sig ofta om cirka 20-25
% av kostnaderna. Ytterligare information finner du i din hemförsäkrings
försäkringsvillkor.
Rättshjälp
Det är endast då du inte har rätt att nyttja ett rättsskydd som du har
möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp kan inte heller sökas av den
som har ekonomiska möjligheter att finansiera sina rättegångskostnader
själv. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag,
dvs. beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet,
förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.
Om du blir beviljad rättshjälp får du själv betala en rättshjälpsavgift.
Avgiftens storlek beror på hur stort ditt ekonomiska underlag är och kan
t.ex. bestämmas till allt från 5 % till 40 % av kostnaderna. Den procentsats
som gäller för dig anges i beslutet som fattas av Rättshjälpsmyndigheten.
För ytterligare information:
https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/
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