
Åklagarens avgöranden 2012

Åklagaren avgjorde 77 300 ärenden år 2012
Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 77 300 straffrättsliga ärenden år 2012, dvs. nästan
2 procent fler än året innan. Åklagaren fattade beslut om att väcka åtal i 60 100 ärenden, dvs.
i 78 procent av avgörandena. Antalet svarande vid besluten att väcka åtal var 80 600. Hos
åklagaren avslutades 17 200 mål, av vilka största delen var åtalseftergifter.

Ärenden som avgjorts av åklagaren efter brott 2008–2012

Av alla de ärenden som åklagaren avgjorde var 30 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. Under åren 2011 och 2012 ökade särskilt antalet lindriga
misshandelsbrott, vilket främst berodde på en ändring i lagstiftningen som trädde i kraft i början av år
2011. Kvantitativt sett ökade antalet misshandelsbrott mest år 2012. Av egendomsbrotten ökade särskilt
antalet snatterier och bedrägerier.

Åklagaren fattade 23 000 beslut om åtalseftergift på individnivå, vilket är en procent fler än året innan. I
64 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 2012 fattades 6 201 beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, dvs. 151 fler
än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.4.2013
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Personer som beviljats åtalseftergift efter grund för åtalseftergift 2011–2012

ÅrGrund för åtalseftergift

20112012

22 78623 005Personer som beviljats åtalseftergift totalt

399398Inget brott

14 56114 742Ingen bevisning

471495Preskriberad åtalsrätt

1 3051 169Ingen åtalsrätt

2 1262 048Brottets obetydlighet

392425Ung gärningsman

2 5262 782Skälighetsgrund

822789Konkurrensgrund

4629Vägtrafiklagen 104 §, 1 mom.

138128Annat lagrum

Av de ärenden som åklagaren behandlade avgjordes 66 procent inom mindre än två månader.
Handläggningen togmer än ett halvt år i 12 procent av alla ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden
i de ärenden åklagaren avgjorde var 2,4 månader.

Från det att brottet begicks till åklagarens avgörande tog det i genomsnitt 8,2 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 oredlighet som gäldenär eller gäldernärsbedrägeri, grovt
skattebedrägeri, bokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovt olovligt brukande och grov förskingring. Också i
fråga om sexualbrott och särskilt sexualbrott mot barn var handläggningstiden lång. Den kortaste
handläggningstiden hade rattfylleriärendena och de övriga trafikbrotten.

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.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Ärenden som avgjorts av åklagaren 2001–2012

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

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjordamål, åtal och hos åklagare avslutademål efter åklagarämbete
2012

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

2,48,223 93017 17880 56460 10077 278Hela landet
2,511,91 3868334914847Riksåklagarämbetet

2,48,122 54416 34580 51560 08676 431
Lokala
åklagarämbeten

4,010,52 9622 21313 1589 86412 077Helsingfors

2,48,52 1281 5845 0843 9355 519Västra Nyland

1,87,91 9651 5055 2894 0115 516Östra Nyland

2,57,51 5741 1064 8473 6734 779Egentliga Tavastland

1,66,11 7761 3257 0455 5266 851Salpausselkä

1,57,32 5631 8259 6607 2909 115Västra Finland

1,46,91 9961 3547 5625 5756 929Birkaland

2,59,21 3259495 4323 9594 908Österbotten

2,37,71 1167804 0322 7923 572Mellersta Finland

2,07,42 4131 7448 6126 3958 139Östra Finland

2,98,91 9061 3506 6744 7296 079Uleåborg

3,18,97025182 6091 9762 494Lappland

2,09,911892511361453Åland
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