
Tingsrätternas avgöranden i brottmål
2013

Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade
ytterligare
Enligt Statistikcentralen avgjordes 60 700 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2013, dvs.
2 900 färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 48 200 brott mot strafflagen och 1 000
brott mot övriga lagar och förordningar. Dessutom avgjorde tingsrätterna 11 500 andra
straffrättsliga ärenden. Vid tingsrätten stod 73 000 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011–2013

Trafikbrotten utgjorde den största gruppen brott som behandlades i tingsrätterna. Dessa utgjorde 31 procent
av alla brottmål. Antalet trafikbrott minskade med 11 procent från året innan. Antalet brott inom alla de
största grupperna av trafikbrott minskade år 2013. Rattfylleriärendena minskade med 11 procent, antalet
grova rattfyllerifall med 12 procent, antalet fyllerier i sjö-, luft- eller tågtrafik med 27 procent och antalet
äventyranden av trafiksäkerheten med 19 procent. Bara antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten
låg på samma nivå som året innan.

I tingsrätterna avgjordes 2 procent färre egendomsbrott än året innan. Kvantitativt sett ökade antalet
snatterier mest, medan antalet smugglingsfall och fall av grov förfalskning ökade mest relativt sett. De
två största grupperna av egendomsbrott, stölder och bedrägerier, minskade.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.6.2014
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Brotten mot liv och hälsa minskade med 6 procent. Detta berodde till största delen på att antalet
misshandelsbrott (inkl. lindrig och grov misshandel) minskade. Likaså minskade antalet sexualbrottmål i
tingsrätterna. Detta berodde på att antalet våldtäktsbrott minskade med mer än en femtedel. Däremot var
antalet ärenden i anknytning till sexuellt utnyttjande av barn på samma nivå som året innan. Antalet
narkotikabrott (inkl. tillverkning och användning) ökade, även om antalet fall av grova narkotikabrott
minskade.

Andelen nämndemän har fortsatt minska, 93 procent av avgörandena sker
i domarsammansättning eller skriftligt
I tingsrätten kan huvudförhandlingen i ett brottmål hållas antingen i nämndemannasammansättning,
endomarsammansättning eller tredomarsammansättning. Antalet nämndemannabehandlingar har minskat
betydligt under de senaste åren. I och med lagändringen i början av år 2009 deltar nämndemännen bara i
behandlingen av de mest allvarliga och samhälleligt betydelsefulla brotten. År 2013 avgjordes 3 900
ärenden, dvs. 6 procent av tingsrätternas brottmål, i en nämndemannasammansättning. I
nämndemannasammansättning avgjordes bl.a. alla dråp, 96 procent av ärendena i anknytning till sexuellt
utnyttjande av barn och 94 procent av sabotagen. Ett ärende som behandlades i en
nämndemannasammansättning tog i medeltal 5,3 månader.

Sammansättningar vid avgörande av brottmål i tingsrätterna
2002–2013

Största delen av tingsrätternas brottmål avgörs i endomarsammansättning. År 2013 var antalet sådana
ärenden 39 200, dvs. 65 procent av ärendena. Ett ärende som behandlades i endomarsammansättning tog
i genomsnitt 4,1 månader.

Totalt 17 400 ärenden, dvs. 29 procent av brottmålen, avgjordes i skriftligt förfarande. Skriftligt förfarande
i brottmål kan användas i de flesta lindriga och vanliga brott. Förutsättningen är att svaranden har bekänt
brottet och samtycker till skriftligt förfarande. Skriftligt förfarande används särskilt vid behandling av
trafikbrott. År 2013 avgjordes 78 procent av fyllerierna i sjö-, luft- eller tågtrafik, 67 procent av
rattfyllerierna, 60 procent av de grova rattfyllerierna och 57 procent av antalet grova äventyranden av
trafiksäkerheten i skriftligt förfarande. Likaså behandladesmer än hälften av smugglings- och snatteribrotten
i skriftligt förfarande. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i genomsnitt 1,9 månader.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 50 procent slutföras inom mindre än två
månader. Behandlingen tog mer än ett halvt år i 13 procent av alla ärenden. I medeltal tog behandlingen
av ett ärende i tingsrätterna 3,5 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts
till tingsrättens avgörande – var i medeltal 10,8 månader.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter efter hovrättskrets och tingsrätt 2013

Överförda till
följande år

Avgjorda ärenden
under året

Inkomna under åretÖverförda från
föregående år

Hovrättskrets/
Tingsrätt

21 95060 72068 15020 848Totalt
8 31516 09018 3718 939Helsingfors hovrätts domkrets
9842 2012 3491 143Esbo

5 4028 3629 9505 974Helsingfors

2999771 059262Östra Nyland

5271 2471 383463Tusby

1 1033 3033 6301 097Vanda

2 0467 6428 2611 943Östra Finlands hovrätts domkrets
3221 9042 014306Norra Karelen

2468681 059186Kajanaland

8772 9833 205851Norra Savolax

6011 8871 983600Södra Savolax

4 82614 39716 6164 099Åbo hovrätts domkrets
3851 2371 399332Egentliga Tavastland

6631 6781 879586Västra Nyland

1 7366 0927 0921 518Birkaland

1 8365 0725 8311 484Egentliga Finland

206318415179Åland

2 8919 11710 2792 358Vasa hovrätts domkrets
8393 0073 398666Mellersta Finland

212664716184Mellersta Österbotten

5812 1972 451417Satakunta

4551 7471 951399Södra Österbotten

8041 5021 763692Österbotten

1 4907 1107 6141 317Kouvola hovrätts domkrets
3511 1581 313303Hyvinge

4151 9112 061340Kymmenedalen

4042 3232 413361Päijänne-Tavastland

3201 7181 827313Södra Karelen

2 3826 3647 0092 192Rovaniemi hovrätts domkrets
5221 3571 586453Lappland

1 2532 9563 2491 068Uleåborg

2951 2351 257394Ylivieska-Brahestad

312816917277Kemi-Torneå
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Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning
vid avgörande 2013

Tid från
brottets
begående till
tingsrättens
avgörande
i genomsnitt,
mån.

Behandlingstid
i tingsrätten
i genomsnitt,
mån.

Behandlingstid
i tingsrätten
12 mån. eller
mer

Behandlingstid
i tingsrätten
6–11 mån.

Behandlingstid
i tingsrätten
2–5 mån.

Behandlingstid
i tingsrätten
mindre än
2 mån.

Avgjorda
ärenden
totalt

10,83,52 5965 49922 47530 15060 720
Sammansättningar
totalt

12,94,12 2064 55615 52016 91539 197
Sammansättning
med en domare

30,67,279101036
Sammansättning
med tre domare

18,75,33187261 8261 0683 938
Sammansättning
med nämndemän

9,64,05176034116

Sammansättning
med militära
ledamöter

29,06,195112348
Annan
sammansättning

5,61,9511865 04812 10017 385Skriftligt förfarande

Tabellbilaga 3. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter 2002–2013

Anhängiga vid årets slutÅterförvisadeÖverfördaSammanslagnaAvgjordaInkomna under åretÅr

17 926733539 60163 58773 2102002

18 125643616 86864 50473 2102003

20 748699636 95968 13478 4782004

19 843680737 22467 74876 0712005

18 852665747 11865 85573 6162006

17 480805746 12966 47272 7192007

19 411894846 09166 96176 7502008

18 686769865 64066 51873 2032009

20 577730826 04264 50974 0642010

20 412666906 09164 47972 0022011

22 139607625 97363 62172 9422012

21 950584725 99860 72068 1502013
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