
Åklagarens avgöranden 2013

Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år 2013
Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 72 000 straffrättsliga ärenden år 2013, dvs. 7 procent
färre än året innan. Åklagaren fattade beslut om att väcka åtal i 55 100 ärenden, dvs. i 77 procent
av avgörandena. Antalet åtal sjönk med 8 procent jämfört med året innan. Antalet svarande vid
besluten att väcka åtal var 73 700. Hos åklagaren avslutades 16 800 mål, av vilka största delen
var åtalseftergifter.

Ärenden som avgjorts av åklagaren efter brott 2009–2013

Av alla de ärenden som åklagaren avgjorde var 29 procent trafikbrott, 27 procent egendomsbrott och 19
procent brott mot liv och hälsa. Av trafikbrotten har särskilt antalet rattfyllerier och grova rattfyllerier
minskat stadigt under de senaste åren. Figuren ovan visar sexualbrott, som ingår i övriga strafflagsbrott,
brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt övriga brott mot strafflagen. År 2013minskade
antalet ärenden i alla andra brottskategorier förutom i sexualbrott.

Inom brottskategorierna kan det förekomma även stora variationer, även om antalet ärenden inom en
kategori såg ut att vara oförändrad eller ha minskat. T.ex. antalet egendomsbrott som avgjorts hos åklagaren
har varit relativt oförändrat under de senaste åren, även om stölderna minskat och snatterierna ökat.
Misshandelsbrotten är bland de vanligaste ärendena som handläggs av åklagaren. Antalet misshandelsbrott
har också varit ganska oförändrat under de senaste åren. Åren 2011 och 2012 ökade antalet lindriga
misshandelsbrott, vilket främst berodde på en ändring i lagstiftningen år 2011. År 2013 vände antalet
lindriga misshandelsbrott nedåt.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.5.2014
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Åklagaren fattade 22 000 beslut om åtalseftergift på individnivå, vilket är över fyra procent färre än året
innan. I 65 procent av fallen var bristande bevis orsaken till att åtal inte väckts. Åklagaren kan på basis
av sin lagstadgade prövningsrätt fatta beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, även om det finns tillräcklig
bevisning för att väcka åtal. År 2013 fattades 5 740 beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, dvs. 461
färre än året innan.

Personer som beviljats åtalseftergift efter grund för åtalseftergift 2012–2013

ÅrGrund för åtalseftergift

20122013

23 00521 981Personer som beviljats åtalseftergift totalt

5 0904 817– varav kvinnor

398381Inget brott

14 74214 188Ingen bevisning

495512Preskriberad åtalsrätt

1 1691 160Ingen åtalsrätt

2 0481 921Brottets obetydlighet

425375Ung gärningsman

2 7822 443Skälighetsgrund

789817Konkurrensgrund

2918Vägtrafiklagen 104 §, 1 mom.

128166Annat lagrum

Av de ärenden som åklagaren behandlade avgjordes 68 procent inom mindre än två månader.
Handläggningen togmer än ett halvt år i 10 procent av alla ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden
i de ärenden åklagaren avgjorde var 2,2 månader.

Från det att brottet begicks till åklagarens avgörande tog det i genomsnitt 8,5 månader. Den genomsnittliga
tiden varierar mycket mellan olika typer av brott. Den längsta tiden från att brottet begicks till åklagarens
avgörande tog många egendomsbrott, såsom bokföringsbrott (51,3 mån.), oredlighet som gäldenär eller
gäldernärsbedrägeri (50,5 mån.), grovt skattebedrägeri (46,4 mån.), grov förskingring (32,7 mån.) och
grovt bedrägeri (32,6 mån.). Också avgörandena av sexualbrott mot barn tog lång tid, i genomsnitt 30,5
månader. Snabbast avgjordes trafikbrotten (2,7 mån.) och särskilt rattfylleriärendena (1,9 mån.). Vad gäller
brott mot liv är tiderna också korta. För mord tog det i genomsnitt 4,5 månader från att brottet begicks till
åklagarens avgörande, för dråp 5,4 månader samt för försök till mord och dråp i genomsnitt 4,2 månader.

Statistikcentralen har publicerat åklagarstatistik fr.o.m. år 1979. Statistiken innehåller två delhelheter, dels
statistiken över mål som avslutats hos åklagaren, dels statistiken över åtalseftergift. Statistisk enhet i
avslutade mål är mål, i statistiken över åtalseftergift person som beviljats åtalseftergift. Statistiken omfattar
också de genomsnittliga handläggningstiderna för målen från det att brotten begicks till dess åklagaren
meddelat sitt beslut. Statistiken över åklagarens avgöranden omfattar inte uppgifter om de strafforder som
åklagaren fastställt.

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Ärenden som avgjorts av åklagaren 2001–2013.................................................................................4

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2013 ............4

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Ärenden som avgjorts av åklagaren 2001–2013

ÅtalMål som
avslutats
hos åklagaren

TotaltÅr

%st.%st.

6849 2693222 68771 9562001

7358 9562721 41880 3742002

7661 7802419 25681 0362003

7767 0702320 16987 2392004

7664 6082420 44485 0522005

7562 3132520 73383 0462006

7659 8812418 56278 4432007

7862 8202218 17580 9952008

7860 3212217 08177 4022009

7861 1222217 17278 2942010

7859 2402216 69675 9362011

7860 1002217 17877 2782012

7755 1452316 82571 9702013

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjordamål, åtal och hos åklagare avslutademål efter åklagarämbete
2013

Tid från ankomst-
dag till åklagarens
avgörande,
månader i snitt

Tid från brottets
begående till
åklagarens avgörande,
månader i snitt

Hos åklagare
avslutade mål

ÅtalHos åklagare
avgjorda mål
totalt

Område

Antal
svarande

TotaltAntal
svarande

Totalt

2,28,523 00816 82573 67255 14571 970Hela landet
2,614,91 43899018131 003Riksåklagarämbetet

2,28,421 57015 83573 65455 13270 967
Lokala
åklagarämbeten

2,710,12 6031 95010 6727 9359 885Helsingfors

2,69,31 6271 1994 3193 2544 453Västra Nyland

2,08,32 0371 6704 6473 4985 168Östra Nyland

2,17,71 3279604 3483 3504 310Egentliga Tavastland

1,56,61 6601 2306 5585 1606 390Salpausselkä

1,88,23 0182 1788 9506 8329 010Västra Finland

1,46,91 8241 2837 8405 8677 150Birkaland

2,910,01 1978654 9453 6274 492Österbotten

2,58,99986943 7582 7153 409Mellersta Finland

1,77,12 3141 6677 9865 8907 557Östra Finland

3,19,72 0751 4896 3484 5346 023Uleåborg

2,79,27535572 7952 1022 659Lappland

2,810,513793488368461Åland
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