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SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN MED ANLEDNING AV 
MIGRATIONSVERKETS DRÖJSMÅL MED UTBETALNING A V 
ERSÄTTNING TILL OFFENTLIGA BITRÄDEN 

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern tillerkänner advokatfirman Wilensky & Partners HB skade
stånd för ränteforlust med 2 000 kr. 

Justitiekanslern uppdrar åt Migrationsverket att se till att beloppet omedel
bart betalas ut till Wilensky & Partners HB. 

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket för brister i 
handläggningen av kostnadsräkningar från offentliga biträden och dröjsmål 
med utbetalning av ersättningar. 

Ärendet 

Bakgrund 

Advokatfirman Wilensky & Partners HB:s (advokatfirman) jurister får upp
drag från Migrationsverket att företräda sökande i asylärenden. I samband 
med att ärendena avslutas ger advokatfirman in en kostnadsräkning till 
myndigheten. Ersättningen för ett antal ärenden som avslutats 2011 och 
2012 hade under våren 2013 fortfarande inte erlagts av Migrationsverket 
och av denna anledning lämnade advokatfirman in en begäran om skade
stånd hit. Migrationsverket har därefter under sommaren 2013 betalat ut de 
aktuella ersättningarna. 

Anspråket 

Advokatfirman har begärt skadestånd av staten med 9 206 kr avseende skä
lig dröjsmålsränta beräknad på den tid som förflutit 30 dagar efter dagen för 
respektive kostnadsräknings utfärdande till respektive dag för betalning en
ligt en hit ingiven bilaga. Grunden för anspråket är att Migrationsverket ge
nom att inte betala i tid har varit försumliga i rollen som betalande myndig
het. 

Postadress Gatuadress 
Box 2308 Birger Jarls Torg 12 
I 03 17 STOCKHOLM 

Telefon (växel) 
08--405 l o 00 

Telefax 
08-723 03 57 

E-post 
registrator@justitiekanslern.se 
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Utredningen 

Justitiekanslern har inhämtat ett yttrande från Migrationsverket I yttrandet 
har verket avstyrkt bifall till advokatfirmans begäran om skadestånd och har 
anfört bl.a. följande. 

De framställda anspråken avser nedan angivna asylärenden. 

( ... ] 

Ärende 11-667963 

Ärendet har handlagt av asylprövningsenhet 2 i Göteborg. Berört biträde, 
Frank Thorstensson. 

Det offentliga biträdet entledigades den 23 februari 2011. Kostnadsräkning
en i ärendet kom in till Migrationsverket den 3 mars 2011 och registrerades 
samma dag. Kostnadsräkningen skickades till ekonomienheten den 19 febru
ari 2013 tillsammans med en utbetalningsorder undertecknad av enhetsche
fen den 21 december 2012. Den 8 april2013 kontaktade ekonomienheten 
den berörda enheten då det inte fattats något beslut rörande kostnadsräkning
en och ett felaktigt kostnadsställe angetts på den utbetalningsorder som getts 
in till ekonomienheten. En ny utbetalningsorder daterad den 11 juni 2013 
med en anteckning om att beloppet godkänts i sin helhet, men inte datum för 
beslutet härom, gavs därefter in till ekonomienheten som registrerade utbe
talningsorden den 17 juni 2013 och betalade ut den beslutade ersättningen 
den 18juni 2013. 

Det har inte gått att utreda varför Migrationsverket inte fattade något beslut 
avseende den ingivna kostnadsräkningen då denna kom in till Migrations
verket eller varför beslutet rörande denna dröjt till i juni 2013. Det har inte 
heller gått att utreda varför det inte skedde någon kontroll av att kostnads
räkningen godkänts dvs. att det fanns fullgott underlag för utbetalningen i 
fråga då kostnadsräkningen skickades till Migrationsverkets ekonomienhet 
den 19 februari 2013. 

Ärende 11-681173 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenhet 2 i Göteborg. Berört biträde, 
Frank Thorstensson. 

Det offentliga biträdet entledigades den 6 maj 2011. Kostnadsräkningen kom 
in till Migrationsverkets asylprövningsenhet i Uppsala den 8 april2011 som 
vidarebefordrade kostnadsräkningen till Migrationsverkets asylprövningsen
het 2 i Göteborg den 11 april 2011. Åtgärden registrerades i Migrationsver
kets ärendehanteringssystem som utgående internpost till asylprövningsenhet 
2 i Göteborg. Kostnadsräkningen registrerades inte som inkommen vid en
heten i Göteborg men tillfördes dossien i asylärendet Något beslut rörande 
den begärda ersättningen fattades dock inte. Migrationsverket fattade beslut i 
ärendet rörande uppehållstillstånd den 30 juni 2011 och tog i beslutet ställ
ning till den ersättning som begärts av det biträde som då var förordnad i 
ärendet ifråga, men tog inget separat beslut rörande den kostnadsräkning 



som getts in av det biträde som entledigats den 6 maj 2011. Den 12 augusti 
2013 beslutade Migrationsverket att bevilja denne ersättning med det belopp 
som yrkats i den ingivna kostnadsräkningen genom en anteckning på denna. 
Beslutet godkändes av enhetschefen samma dag. Den 13 augusti 2013 expe
dierades kostnadsräkningen till ekonomienheten där den registrerades den 22 
augusti 2013. Ersättningen betalades ut den 23 augusti 2013. 

Anledningen till att Migrationsverket inte fattade något beslut angående 
kostnadsräkningen i ärendet då denna kom in till Migrationsverkets asyl
prövningsenhet i Göteborg får tillskrivas den omständigheten att kostnads
räkningen inte registrerades in vid enheten i fråga samt bristande kontroll av 
i ärendet inkomna handlingar i Migrationsverkets ärendehanteringssystem 
samt innehållet i dossien i samband med att biträdet entledigades och då Mi
grationsverket fattade beslut i sakfrågan. 

Ärende 11-899079 och 11-899084 

Ärendena har handlagts av asylprövningsenhet 2 i Malmö. Berört biträde, 
Lars Anden. 

Kostnadsräkningen i ärendena kom in till Migrationsverket den 21 septem
ber 2011 och registrerades den 22 september 2011. 

Migrationsverkets beslut i ärendet rörande frågan om uppehållstillstånd fat
tades den 17 oktober 2011. I samma beslut beviljades det offentliga biträdet 
ersättning med det belopp som yrkats i den i ärendet ingivna kostnadsräk
ningen. Det har inte kunnat utredas om och i sådant fall när kostnadsräk
ningen expedierades till ekonomienheten. Den 21 augusti 2013 expedierades 
en kopia av kostnadsräkningen - med en anteckning av enhetschefen om att 
kopian ersatte originalet och att ersättningen inte tidigare blivit betald samt 
att utbetalningen godkändes -tillsammans med en av enhetschefen under
tecknad utbetalningsorder till ekonomi enheten. Den inkom till ekonomien
heten den 26 augusti 2013 och registrerades den 29 augusti 2013. Den be
gärda ersättningen betalades ut den 3 O augusti 2013. 

En kopia av den godkända kostnadsräkningen finns i dossien i asylärendet 
Originalet kan ha förkommit i arkivet eller på väg till ekonomienheten. Den 
kan också av misstag hamnat i en dossie i ett annat ärende utan att detta 
uppmärksammats. Det är också möjligt att kostnadsräkningen förkommit på 
väg till eller efter det att den inkommit till ekonomienheten. 

Ärende 11-828549 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenhet 3 i Malmö. Berört biträde, 
Andreas Berczy. 

Kostnadsräkningen kom in till Migrationsverket per fax den 22 februari 
2012 och registrerades den 24 februari 2012. I ärendet finns en tjänstean
teckning daterad den 7 maj 2013 där det framgår att kostnadsräkningen i ori
ginal förkommit och ersatts av en kopia. Migrationsverkets beslut rörande 
frågan om uppehållstillstånd fattades den 23 februari 2012, men i beslutet 
tog verket inte ställning till den i ärendet ingivna kostnadsräkningen. A v be
slutet framgår inte heller att beslutet om ersättning till det offentliga biträdet 
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skulle tas separat. Beslut rörande kostnadsräkningen fattades den 7 maj 2013 
och expedierades till ekonomienheten samma dag. Den 13 maj 2013 kom 
kostnadsräkningen in till ekonomienheten som registrerade denna den 4 juni 
2013. Den begärda ersättningen betalades ut den 5 juni 2013. 

Det har inte gått att utreda varför ersättningen till det offentliga biträdet inte 
fattades i samma beslut som rörande frågan om uppehållstillstånd eller i ett 
separat beslut i samband härmed. En möjlig förklaring till att beslutet dröjt 
kan vara att kostnadsräkningen i original förkommit. Detta har dock inte 
kunnat fastställas utan har endast angetts som en möjlig förklaring av be
slutsfattaren i ärendet. 

Ärende 11-765545 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenheten/barn i Malmö. Berört biträde 
Lars Anden. 

Kostnadsräkningen kom in till Migrationsverket den 7 juli 2011 och registre
rades den 11 juli 2011. Kostnadsräkningen godkändes i sin helhet den 5 au
gusti 2011. Migrationsverket fattade beslut i ärendet rörande uppehållstill
stånd den 5 augusti 2011 och beviljade i samma beslut det offentliga biträdet 
ersättning i enlighet med den i ärendet ingivna kostnadsräkningen. Det har 
inte kunnat utredas, om kostnadsräkningen och i så fall när, denna expedie
rats till ekonomienheten då asylprövningsenheten inte för någon förteckning 
över detta. Den 20 augusti 2013 expedierades kopian av kostnadsräkningen -
med en anteckning om att kopian ersatte originalet- tillsammans med en ut
betalningsorder undertecknad av enhetschefen till ekonomienheten. Kost
nadsräkningen i original fanns då inte i dossien. Kostnadsräkningen kom in 
till ekonomienheten den 28 augusti 2013 och registrerades den 29 augusti 
2013. Den begärda ersättningen betalades ut den 30 augusti 2013. 

Kostnadsräkningen i original finns inte i dossien och det har inte gått att ut
reda vart den tagit vägen sedan den blivit godkänd den 5 augusti 2011 och 
varför utbetalning inte skett. 

Ärende 11-725485 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenhet 2 i Göteborg. Berört biträde 
Lars Anden. 

Det offentliga biträdet entledigades den 12 juli 2011. Kostnadsräkningen 
kom in till Migrationsverket den 14 juli 2011 och registrerades samma dag. 
Kostnadsräkningen tillfördes inte dossien i ärendet och det är oklart vart den 
tagit vägen. Efter kontakt med det offentliga biträdet gav denne in en kopia 
av den tidigare ingivna kostnadsräkningen till Migrationsverket som regi
strerade denna den 15 augusti 2013. Migrationsverket beslutade att betala ut 
den begärda ersättningen den 16 augusti 2013. Beslutet godkändes av enhets
chefen samma dag. Kostnadsräkningen expedierades till ekonomienheten 
den 19 augusti 2013. Kostnadsräkningen ankom till ekonomienheten den 21 
augusti 2013, registrerades den 28 augusti och betalades ut nästkommande 
dag. 
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Ärende 11-865013 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenhet 3 i Malmö. Berört biträde Karl
Henrik Östberg. 

Ärendet avskrevs den 19 januari 2012. Av beslutet framgår att Migrations
verket avsåg att ta ställning till ersättningen till det offentliga biträdet i ett 
separat beslut. Kostnadsräkningen i ärendet kom in till Migrationsverket den 
31 januari 2012 och registrerades den 6 februari samma år. Den 30 april 
2013 beslutade Migrationsverket att godkänna kostnadsräkningen och att 
bevilja den begärda ersättningen. Kostnadsräkningen expedierades till eko
nomienheten den 30 april2013. Den ankom till ekonomienheten den 2 maj 
2013, registrerades den 4 juni 2013. Ersättningen betalades ut den 7 juni 
2013. 

Originalet av kostnadsräkningen hade felaktigt hamnat bland andra doku
ment i handläggarens skåp. Någon kopia av kostnadsräkningen hade inte till
forts dossien i ärendet. De misstag som begåtts synes bero dels på den 
mänskliga faktorn dels på att de rutiner som finns på enheten får hanteringen 
av inkomna kostnadsräkningar inte synes ha följts då det inför vatje halvårs
bokslut sker en kontroll av vilka öppna kostnadsräkningar som finns vid en
heten. 

Ärende 12-047329 

Ärendet har handlagts av asylprövningsenhet 2 i Malmö. Berört biträde 
Frank Thorstensson. 

Beslut i ärendet fattades av förvaltningsprocessenhet 2 i Malmö. Kostnads
räkningen i ärendet kom in till Migrationsverket den 3 maj 2012. Migra
tionsverket fattade beslut rörande frågan om uppehållstillstånd den 22 okto
ber 2012. I samma beslut beviljades det offentliga biträdet ersättning med 
det belopp som yrkats i den i ärendet ingivna kostnadsräkningen. Den 15 no
vember 2012 inkom ytterligare en kostnadsräkning i ärendet avseende kost
nader nedlagda efter Migrationsverkets beslut. Kostnadsräkningen registre
rades den 16 november 2012. Vilket belopp som avses framgår inte av regi
streringen i ärendet. I slutet av juni 2013, exakt när har inte kunnat utredas, 
fick den som varit handläggare i ärendet då Migrationsverket fattade beslut i 
ärendet rörande frågan om uppehållstillstånd med Migrationsverkets intern
post, en kompletterande kostnadsräkning som en beslutsfattare hade hittat på 
asy lprövningsenheten. V ar kostnadsräkningen funnits under tiden den 16 
november 2012 och slutet av juni 2013 har inte kunnat utredas. Kostnads
räkningen godkändes cirka en vecka senare, den 28 juni 2013. Att Migra
tionsverket inte tog ställning till kostnadsräkningen direkt då den kom hand
läggaren vid förvaltningsprocessenheten tillhanda beror på att frågan om det 
offentliga biträdet var berättigad till den begärda ersättningen inte var själv
klar och behövde diskuteras på enheten innan beslut kunde fattas. Utbetal
ningsordern i ärendet skrevs ut den 9 juli 2013. Utbetalningsordern och den 
godkända kostnadsräkningen kom in till ekonomienheten den 11 juli 2013 
som registrerade denna den 27 augusti 2013. Den begärda ersättningen beta
lades ut den 28 augusti 2013. 
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De författningsbestämmelser som kan aktualiseras vid bedömningen av 
ärendet 

Av 5 §lagen om offentligt biträde framgår att bestämmelserna i 26-29 §§ 
rättshjälpslagen om fårordnande och byte av rättshjälpsbiträde och om er
sättning till rättshjälpsbiträde ska tillämpas i fråga om offentligt biträde. 

Av 28 § rättshjälpslagen framgår att ersättningen till ett rättshjälpsbiträde ska 
fastställas i samband med att den rättsliga angelägenheten avgörs genom 
dom eller beslut eller när rättshjälpsärendet avslutas på något annat sätt. 

A v 9 § förordningen om offentligt biträde framgår att den som bestämmer 
ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska se till att ersättningen snarast 
betalas till den som tillerkänts ersättning. 

A v Migrationsverkets handbok i migrationsärenden framgår att ersättningen 
till det offentliga biträdet ska fastställas i samband med att Migrationsverket 
fattar beslut i sakfrågan d.v.s. normalt sett i det beslut där Migrationsverket 
avgör frågan om uppehållstillstånd, eller ärendet avslutas på annat sätt t.ex. 
skrivs av efter återkallelse. Ersättningen till offentligt biträde beslutas såle
des i huvudärendet och införs i detta med särskild motivering. Detta framgår 
även bl.a. i två vägledande beslut undertecknade av rättschefen den 24 april 
2008. Biträdet ska därför uppmanas att ge in sin slutliga kostnadsräkning in
nan ärendet avgörs. 

A v handboken framgår vidare att beslut om ersättning i vissa angivna undan
tagssituationer kan antecknas direkt på kostnadsräkningen. Vilka situationer 
detta är framgår av Migrationsverkets "Lathund får hantering av kostnads
räkningar" som finns på verkets intranät. I denna finns även riktlinjer får hur 
Migrationsverket hanterar kostnadsräkningar. 

A v Migrationsverkets handbok framgår vidare att kostnadsräkningen med 
begäran om ersättning inte är en faktura utan utgör ett yrkande om ersättning 
som ska besvaras genom ett beslut av Migrationsverket A v handboken 
framgår vidare att ett fårordnande som offentligt biträde alltid är personligt 
och att det är det offentliga biträdet som har rätt till ersättning får det arbete 
m.m. som lagts ner i det ärende som förordnandet avser. Betalning ska därför 
alltid ske till en fysisk person. 

Vid Migrationsverkets enheter finns för varje enhet gällande handledningar 
för den praktiska hanteringen av de kostnadsräkningar som ges in till enhet
en ifråga. 

Migrationsverkets motiverade bedömning av frågan om skadestånds
skyldighet föreligger för staten. 

Migrationsverket beklagar de dröjsmål som förekommit avseende reglering
en av de kostnadsräkningar som hänför sig till det framställda yrkandet om 
skadestånd. Genom att i tre ärenden där biträdet entledigats av verket och i 
ett ärende som avskrivits inte ta ställning till den ingivna kostnadsräkningen 
då denna kom den handläggande enheten tillhanda har Migrationsverket be
gått fel eller försummelse i samband med handläggningen. Migrationsverket 
har vidare i ett ärende brustit i handläggningen av ärendet genom att inte ta 
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ställning till den ingivna kostnadsräkningen i samband med att Migrations
verket fattade beslut i huvudärendet och inte heller därefter vidtagit åtgärder 
för att reglera den ingivna kostnadsräkningen. Migrationsverket har vidare 
brustit i handläggningen i ett ärende genom att inte förvissa sig om att den 
kompletterande kostnadsräkning som gavs in sedan ärendet avslutats inte 
omedelbart kom handläggaren tillhanda. Migrationsverket har vidare begått 
fel eller försummelse vid handläggningen genom att i två ärenden inte för
vissa sig om att den begärda och av Migrationsverket godkända ersättningen 
snarast betalades ut till den som tillerkänts ersättningen ifråga. Det har dock 
inte visats vilken skada de jurister vid Advokatfirman W ilensky & Partners 
som varit förordnade som offentligt biträde och som den felaktiga myndig
hetsutövningen riktat sig mot, lidit till följd härav. De är inte heller dessa 
som är sökande i ärendet. 

Det är en grundläggande skadeståndsrättslig princip att endast den mot vil
ken den felaktiga myndighetsutövningen har riktat sig är berättigad till er
sättning för skada. Så kallad tredjemansskada ersätts i princip inte i svensk 
skadeståndsrätt. Från principen görs dock vissa undantag. Oberoende härav 
har det inte visats vilken skada Advokatfirman W ilensky & Partners lidit till 
följd av den felaktiga myndighetsutövningen. 

Migrationsverket anser därför att det inte föreligger någon skadeståndsskyl
dighet för staten. 

De begärda ersättningarna har numera godkänts och betalats ut av Migra
tionsverket 

Justitiekanslerns bedömning 

skadestånd 

Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) ska staten ersätta bl.a. ren 
förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndig
hetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för. 
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Justitiekanslern instämmer i Migrationsverkets bedömning, som den får 
uppfattas, att myndigheten har gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande 
fel eller försummelse på det sätt och i de ärenden som Migrationsverket an
gett. Den skadeståndsgrundande handläggningen avser samtliga ärenden 
som omfattas av advokatfirmans anspråk i detta ärende. 

Migrationsverket har emellertid avstyrkt att ersättning ska utgå då det enligt 
verket inte har visats vilken skada Advokatfirman Wilensky & Partners eller 
de aktuella offentliga biträdena lidit till följd av den felaktiga myndighetsut
övningen. Vidare har Migrationsverket anfört att det i vilket fall är fråga om 
en s.k. tredjemansskada vilken i princip inte ersätts i svensk rätt. 

I svensk rätt är det en vedertagen skadeståndsrättslig princip att en s.k. tred
jemansskada eller medelbar skada inte ersätts. Som huvudprincip förutsätts 
alltså att den åtgärd som åberopas till grund för skadeståndsanspråket har 
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riktats mot den skadelidande. Den felaktiga handläggningen som advokat
firman har åberopat till stöd för sitt anspråk har visserligen inte riktats mot 
advokatfirman utan mot de jurister vid advokatfirman som har varit förord
nade som offentliga biträden i de aktuella ärendena. A v utredningen framgår 
emellertid att Migrationsverket har betalat ut de aktuella offentliga biträde
nas ersättning till ett konto som tillhör advokatfirman samt att firmans verk
samma jurister överlåtit fordringsrätten till advokatfirman. Enligt Justitie
kanslerns mening får det framställda anspråket uppfattas så att de aktuella 
biträdena överlåtit till advokatfirman att framställa anspråk på skadestånd på 
deras vägnar. Någon tredjemansskada är det därför inte fråga om i detta fall. 

Advokatfirman har anfört att de har rätt till skälig dröjsmålsränta. Någon 
ränta betalas dock inte på ersättning enligt rättshjälpslagen (se kommentaren 
till Rättshjälpslagen, tredje upplagan s. 165 samt BN 689/76). 

Advokatfirman får emellertid även anses ha anfört att dröjsmålet med betal
ningarna har orsakat en förmögenhetsskada i form av en ränteforlust 

Om Migrationsverket hade handlagt ärendena med en normal handlägg
ningstid hade ersättningarna fastställts i samband med att verket fattade be
slut i sakfrågan eller då ärendet avslutades på annat sätt varefter den god
kända betalningen snarast skulle ha betalats ut, vilket enligt Justitiekanslerns 
mening rimligen borde ha skett inom en vecka. Den förmögenhetsskada i 
form av ränteförlust som firman har orsakats till följd av Migrationsverkets 
dröjsmål med utbetalningarna av ersättning får, med utgångspunkt i de upp
gifter som har lämnats, anses motsvara vad firman skulle ha fått i ränta om 
respektive utbetalning hade gjorts räntebärande i en bank under tiden från 
den dag då ersättningen rätteligen senast skulle ha utbetalats fram till den 
dag då ersättningen betalades ut. Det finns inte någon närmare utredning om 
storleken på denna ränteförlust. Räntan får i enlighet med den praxis som 
Justitiekanslern tillämpar anses motsvara Riksbankens referensränta. Beträf
fande från vilken dag räntan ska beräknas anser Justitiekanslern att man bör 
kunna utgå från den dag som infaller sju dagar efter det att den rättsliga an
gelägenheten i fråga avgjordes genom dom eller beslut eller när ärendet av
slutades eller borde ha avslutats på något annat sätt. Ränta ska utgå fram till 
den dag då respektive ersättning utbetalades. Advokatfirman bör därför 
tillerkännas ersättning beräknad enligt vad som nu angetts motsvarande 
Riksbankens vid varje tid gällande referensränta på de beviljade ersättning
arna i följande ärenden hos Migrationsverket 11-667963, 11-681173, 11-
899079, 11-899084,11-828549, 11-765545,11-725485, 11-865013 och 12-
047329. Med en rimligt generös beräkning kan beloppet därvid bestämmas 
till 2 000 kr. 

Tillsyn 

A v utredningen i ärendet framgår att Migrationsverket på olika sätt brustit i 
handläggningen av de aktuella kostnadsräkningarna vilket orsakat mycket 
stora dröjsmål med utbetalningarna. Flertalet av utbetalningarna verkställdes 
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först sedan Justitiekanslern begärt att Migrationsverket skulle yttra sig i 
ärendet här. I vissa av ärendena har advokatfirman fått vänta i över två år på 
att erhålla betalning. Sådana handläggningstider för regleringen av kost
nadsräkningar är naturligtvis fullständigt oacceptabelt och Migrationsverket 
fortjänar allvarlig kritik för de felaktigheter i handläggningen som före
kommit och for att utbetalningarna har tagit så lång tid. 

Justitiekanslern utgår från att Migrationsverket med anledning av det inträf
fade har gjort en översyn av sina rutiner för handläggningen av kostnads
räkningar och vidtar de åtgärder som krävs for att forsäkra sig om att hand
läggningen i fortsättningen uppfyller de krav som gäller enligt relevanta 
forfattningar. 

Ärendet har föredragits av hovrättsassessorn Linda Mohlin och notarien 

;~~~ 
Anna Skarhed 

Upplysningar om överklagande m.m. 

Justitiekanslerns beslut har fattats inom ramen fOr reglerna om statens frivilliga skadereg
lering enligt f6rordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. 
Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt den förordningen kan inte överklagas, se 15 §. 

En enskild som är missnöjd med Justitiekanslerns beslut kan i stället på sedvanligt sätt an
söka hos allmän domstol om stämning mot staten och därmed få sin sak prövad i den ord
ning som gäller f6r tvistemål. 

Exp. till 

Advokatfirman Wilensky & Partners HB 
Stora Nygatan 59 
211 37 Malmö 

Migrationsverket (dnr 1.4.2-2013-25602) 
Box 3147 
200 22 Malmö 


