
Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2008

Antalet avgjorda tvistemål vid tingsrätterna ökade ytterligare år 2008
År 2008 slutbehandlades 273 748 civilmål i tingsrätterna, vilket var 12,8 procent mer än året innan. Av dessa
var 230 148 tvistemål, dvs. 30 272 fler än året innan, och 43 600 ansökningsärenden. Antalet tvistemål som
inkom till tingsrätterna ökade med något under 39 500 jämfört med år 2007. Av de avgjorda tvistemålen var 58,4
procent mål som gällde skuld- och fordringsförhållanden, vilket är 18,6 procent mer än året innan. I den här
gruppen av ärenden bokförs mål som gäller t.ex. konsumtionskrediter och kreditkortsfordringar. De därefter
största grupperna var ärenden som gällde serviceavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat (15,2 %), ärenden
om lös egendom (11,9 %) samt ärenden som gäller lägenhetshyra (10,8 %). Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över tingsrätternas avgöranden i civilmål.

Av alla slutbehandlade tvistemål avgjordes 98,6 procent, 226 834 ärenden, redan i beredningsskedet. I den
skriftliga behandlingen av beredningen avgjordes 224 610 fall och i den muntliga beredningen 2 224 fall. Av
tvistemålen kom 1,4 procent av de slutbehandlade ärendena upp till huvudförhandling i tingsrätterna.

Av alla tvistemål avgjordes något under 63 procent inom en kortare tid än två månader och 96,7 procent inom
en kortare tid än ett halvt år, 222 574 ärenden. Behandlingstiden var i 7 574 fall över ett halvt år. I den skriftliga
beredningen tog behandlingen i genomsnitt två månader och i tvistemål som framskridit till huvudförhandling
var behandlingstiden i genomsnitt 10,3 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden i alla slutbehandlade
tvistemål var 2,2 månader. Behandlingen av ansökningsärenden tog i genomsnitt 5,1 månader.

Tvistemål anhängiga i tingsrätter 1999–2008

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 03.03.2009
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Tabellbilagor

Civilmål avgjorda i tingsrätter 1999–2008
Ansöknings-

ärenden

TvistemålTotaltÅr

77 902138 0442159461999
75 001145 1022201032000
75 258148 7832240412001
73 052147 9102209622002
49 462159 8082092702003
45 365151 8481972132004
45 698145 4051911032005
43 018159 1362021542006
42 880199 8762427562007
43 600230 1482737482008
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