
STATSKONTORET  
Ersättningstjänster 

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 
Grundar sig på lagen om ersättning av statens medel 
som till följd av frihetsberövande skall betalas till 
oskyldigt häktad eller dömd (422/74) 

Ersättningsärendet har avgjorts i 
domstol (5 §), fyll i punkter 1-4 

Ersättning ansöks direkt från Statskontoret 
(6 §), fyll i punkter 1-5 

1. Sökande
Sökandens släktnamn och samtliga förnamn Personbeteckning 

Näradress Postnummer och -anstalt 

Telefonnummer: hem/arbete Telefax E-postadress 

2. Ombud
Ombudets (och företagets) namn FO-nummer 

Näradress Postnummer och -anstalt 

Telefonnummer Telefax E-postadress 

3. Ersättningsanspråk
Anspråk       euro, €

Bevisliga utredningar bör tillställas 
Statskontoret som bilagor till ansökan. 

Motivering till anspråk (kan fortsättas på sidan 2 i punkten ’Övrig information’ och vid behov på en bilaga) 

4. Ersättningens betalningssätt
Ersättning betalas till         Sökanden 

Ansöknings- eller rättegångs- 
kostnader betalas till         Sökanden 

      Ombudet 

 Ombudet 
Sökandens bank och kontonummer Ombudets bank och kontonummer för betalning av ersättning 

Om ersättningen ska betalas in på ombudets 
konto, skall en separat specificerad fullmakt alltid 
bifogas ansökan. 

Ombudets bank och kontonummer för betalning av ansöknings- 
eller rättegångskostnader 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Ifyllningsinstruktion
1. Fyll i blanketten genom att skriva i fälten; använd gemena (små) bokstäver utom i början av egennamn.2. Instruktionerna av detta slag kan öppnas och stängas enligt önskan. Öppna en ruta genom att dubbelklicka på den gula ikonen, stäng den genom att klicka på kryssmärket i rutans övre högra hörn. 3. Om ett fält har en separat instruktionstext, får du fram den genom att flytta markören till fältet.4. Blanketten kan nollställas eller tömmas med ett klick på tangenten “Töm blanketten” nedan.5. Glöm inte att underteckna blanketten för hand när du skrivit ut den



2(2)

5. Information om frihetsberövande

a. Tiden för frihetsberövande  - 

b. Tiden för reseförbud  - 

c. Misstanke om brott som föll på sökanden vid ovannämnda
tidpunkt 
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________

Misstankar som är grunden för 
ersättningsanspråk måste märkas 
med tecken. 

Bilagor till ansökan 

1. Förundersökningsprotokoll……….…………………………….
2. Polisens anmälan, att undersökning ledar inte till åtal………
3. Beslut om åtalseftergift …………………………...……………..
4. Lagakraftvunnet beslut av domstolen…………….…………...

a. i brottsärende………………………………….………….…
b. i skadeersättningsärende……………………….………….

5. Separat specificerad fullmakt (se punkt 4)…...….….…….….
6. Arbetsgivarens intyg om inkomstbortfall…..…………………..
7. …………………………………………………………..…………
8. ……………………………………………………….….…………
9. …………………………………………………….…….…………

Märk med tecken de dokumenten 
som är bilagor till denna ansökan. 

Övrig information 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Ansökan tillställs Statskontoret på adressen: 
Statskontoret, Medborgartjänster, Ersättningstjänster, PB 50, 00054 STATSKONTORET 

När blanketten skrivits ut måste den också förses med namnteckningar på de avsedda ställena innan den skickas in till Statskontoret, t.ex. per post. 
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