
Åklagarens avgöranden 2008

Åklagaren avgjorde 81 000 ärenden år 2008
Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 80 995 straffrättsliga ärenden år 2008, dvs. mer än 2 552 fler än året
innan. Hos åklagaren avslutades 18 175 ärenden. Av alla ärenden som avslutades hos åklagaren var orsaken
åtalseftergift i 66 procent av fallen. I 62 820 ärenden fattade åklagaren beslut om att väcka åtal, vilket är över
2 900 ärenden mer än år 2007. Antalet svarande vid besluten att väcka åtal var 83 609. Av alla de ärenden som
åklagaren avgjorde var nästan 38 procent trafikbrott, något under 24 procent egendomsbrott och 18 procent brott
mot liv och hälsa.

23 605 beslut om åtalseftergift fattades, dvs. något under fyra procent fler än året innan. I 63 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 2008
fattades 6 038 beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, vilket är något under 400 fler än året innan.

Av de ärenden som åklagaren behandlade avgjordes mer än 69 procent inommindre än tvåmånader. Behandlingen
tog mer än ett halvt år i 11 procent av alla ärenden. Den genomsnittliga behandlingstiden i de ärenden åklagaren
avgjorde var 2,3 månader. Från det att brottet begicks tog det i medeltal 7,3 månader till åklagarens avgörande.

Ärenden som avgjorts av åklagaren efter brott 2007–2008

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 30.04.2009
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Tabellbilagor

Ärenden som avgjorts av åklagaren år 2001–2008
ÅtalÄrenden som slutförts av åklagarenTotaltÅr

%st.%st.
68492693222 68771 9562001
73589562721 41880 3742002
76617802419 25681 0362003
77670702320 16987 2392004
76646082420 44485 0522005
75623132520 73383 0462006
76598812418 56278 4432007
78628202218 17580 9952008
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