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SYSTEMET FÖR HANTERING AV BROTTSÄRENDEN 
 
1 INLEDNING 
 

Justitieministeriet har 5.12.2001 fastställt bestämmelsen 3978/31/2001 för både 
åklagarna och tingsrätterna om registrering av ärenden i system för hantering av brotts-
ärenden (Sakari). Ministeriet har 28.5.2004 tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera 
bestämmelserna.  

 
Justitieministeriet utfärdar föreskrifter om domstolarnas och åklagarnas diarier (L om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 18 § 2 mom., Af 301, OffL). Föreskrifterna 
förnyas med stöd av lagrummet i fråga. 
 
Syftet med de nya bestämmelserna är att förenhetliga förfarandet vid registrering av 
ärenden och därmed bättre garantera den totala nyttan av systemet. Syftet är att främja 
informationsflödet mellan polisen, åklagaren och tingsrätten. Med hjälp av ett enhetligt 
registreringsförfarande kan man dessutom förbättra jämförbarheten i de olika 
enheternas antal ärenden och arbetsvolymer med tanke på arbetsledning, statistikföring 
och resultatstyrning. 

 
1.1 God informationshanteringssed 
 

En bestämmelse om god informationshanteringssed finns i 18 § 1 mom. 4 punkten i 
OffL.  
 
Enligt detta lagrum skall myndigheten planera och sköta dokument- och informations-
hanteringen samt datasystemen och databehandlingen så att handlingsoffentlighet kan 
genomföras smidigt. Dessutom skall skyddet av handlingarna och datasystemen och 
uppgifterna i dem tryggas genom ändamålsenliga förfaranden och datasäkerhets-
arrangemang med beaktande av bland annat uppgifternas betydelse och ändamål samt 
de riskfaktorer som riktar sig mot handlingarna och datasystemen.  
 
Sakari-systemets diarium och handlingar innehåller både offentlig och sekretessbelagd 
information. God informationshanteringssed förutsätter att man av anteckningar i diariet 
eller på annat sätt kan se vilken information som är offentlig och vilken som är 
sekretessbelagd. 

 
1.2 Uppgifternas integritet 
 

God informationshanteringssed ställer krav på uppgifternas integritet. Med uppgifternas 
integritet avses att uppgifterna eller datasystemet är äkta, oförfalskade, inte sinsemellan 
motstridiga, täckande, uppdaterade, korrekta och användbara. Se närmare 
finansministeriets webbplats http://www.vm.fi/ > förvaltningsutveckling > datasäkerhet 
 
Syftet med dessa bestämmelser är att främja och stödja sådana förfaranden som krävs 
för uppgifternas integritet. En förutsättning för integritet är särskilt att diariet förs på 
samma sätt vid alla åklagarenheter och tingsrätter och att man med hjälp av diariet på 
begäran kan ge riktiga och jämförbara uppgifter. 
 
Riktiga och jämförbara uppgifter behövs också för att åklagarenheterna och 
tingsrätterna skall kunna planera, första statistik över och sköta resultatledningen av sitt 
arbete. 

 
1.3 Sakari-systemet och dess användningsområde 
 

Sakari är ett system för diarieföring och hantering av ärenden hos åklagarna och tings-
rätterna och för utarbetande och hantering av dokument som gäller dessa ärenden. 
Sakari-systemet används också för diarieföring och hantering av andra kategorier av 
ärenden vilka i vid mening har samband med förfarandet i brottmål.  
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Merparten av de ärenden som förs in i systemet är egentliga brottmål, dvs. brott mot 
strafflagen och andra lagar. De egentliga brottmålen kommer i regel till tingsrätten via 
polisen och åklagaren.  
 
Sakari-systemet används också för att producera statistik för enheternas eget samt 
Riksåklagarämbetets och justitieministeriets behov. Statistikuppgifterna lämnas också 
till Statistikcentralen.  
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2 BROTTMÅL 
 
2.1 Brottmål som skall registreras i Sakari 

 
2.1.1 Ärenden som åklagaren sänt till tingsrätten 
 

Åklagaren sänder en stämningsansökan till tingsrätten i följande ärenden: 
 
• = Egentliga brottmål 
 
• = Förvandling av samhällstjänst till fängelse (L om samhällstjänst, 8 och 9 §, St 202) 
 
• = Behandling av överträdelse av villkoren för ungdomsstraff (L om ungdomsstraff, 17 

§, 1196/2004) 
 
• = Militära brottmål (Militära rättegångslagen 4 §, Pr 215, 1115/2000) 
 
• = Behandling av skuldfrågan på yrkande av den som beviljats åtalseftergift (BRL, 1 

kap. 10 § 1 mom.) 
 
• = Undanröjande av strafforder (L om strafforderförfarande, 18 §, Pr 211) 

Anmärkning: Gensaga mot straffanspråk är ett egentligt brottmål (8 § 2 
mom.) 

 
• = Utanför behandlingen av brottmål framställt yrkande på besöksförbud (L om 

besöksförbud, 5 §, St 310) 
 
• = Utanför behandlingen av brottmål framställt yrkande på näringsförbud (L om 

näringsförbud, 6 §, St 207) 
 

2.1.2 Brottmål som skall registreras i tingsrätten  
 

I brottmål och andra med dem jämförbara ärenden som i tingsrätten drivs av någon 
annan än åklagaren görs diarieanteckningarna med hjälp av Sakari-systemet. 
 
Tingsrätten registrerar följande ärenden: 

 
• = Ärenden som gäller besöksförbud, när någon annan än åklagaren ansöker om 

besöksförbud. Tingsrätten registrerar ärendet också när en anhållningsberättigad 
tjänsteman för sitt beslut om tillfälligt besöksförbud till behandling i tingsrätten (L om 
besöksförbud, 12 § 1 mom., St 310) 

 
• = Målsägandens straffanspråk, när åklagaren inte har framställt straffanspråk i saken 

(BRL, 7 kap. 1 §). (När målsäganden framställer ett eget straffyrkande i ett brottmål 
där åklagaren har väckt talan, ”utvidgar åtalet”, registreras saken inte som ett eget 
ärende.)  

 
• = Förverkande av villkorlig frihet på grund av misskötsamhet (L om verkställighet av 

straff, 2 kap. 15 § 1 mom., St 215) 
 
• = Besvär över vissa disciplinära straff för fångar och beslut om senareläggning av vill-

korlig frigivning mm. (L om verkställighet av straff, 7 kap., 580/2001) 
 
• = Besvär enligt militära disciplinlagen (Militära disciplinlagen, 34 §, Pr 219) 
 
• = Förande av ordningsbotsföreläggande till domstolsbehandling (Ordningsbotslagen, 

12 §, Pr 213) 
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• = Domstolsbehandling av ansökan om undanröjande av strafforder, när den 
bestraffade framställer ansökan (L om strafforderförfarande, 18 §, Pr 211) 

 
• = Tvångsmedelsärenden 

 
2.2 Anteckningar i Sakari 
 
2.2.1 Anteckningar när ärendet kommer in 
 

När ett ärende blir anhängigt kontrollerar tingsrätten att följande uppgifter finns 
antecknade i diariet.  

 
�� Diarienummer 
 
�� Ärendets ankomstdag 

 
�� Behandlingsskede 

- Anlänt 
- Utdelat 
- Under beredning 
- Under avgörande 
- Avbrutet 
- Avgjort 
- Arkiverat 

 
�� Ärendets beteckning, som är beteckningen för det allvarligaste brottet, dvs. brottet 

med den strängaste straffskalan 
 
�� Åklagarens namn och åklagarenheten 
 
�� Förfaringssätt  

 
  Förfaringssätten är  

- R Brottmål 
- SO Militära brottmål 
- PK Tvångsmedelsärenden 
 

�� Parternas namn, personbeteckningar, kontaktinformation och partsställning 
 

�� Namn och kontaktinformation för vittnen och personer som skall höras 
 

2.2.2 Anteckningar om handläggning 
 

Tingsrätten antecknar följande uppgifter i diariet. 
 

�� Ärendet utdelat  
 
�� Ärendet godkänt 
 
�� Ankomstdag för handlingar som åklagaren översänt  
 
�� Övriga handlingar i ärendet och ankomstdag för dem 

 
Anteckningarna om handlingarna och deras ankomstdatum görs på sidan 
Skeden (Vaiheet) som en anteckning under Allmänt skede (Yleinen vaihe). 
Om tingsrätten har begärt en handling genom delgivning, antecknas 
ankomstdagen på sidan Delgivning (Tiedoksianto). 

 
�� Förenande av ärenden 
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�� Namn och kontaktinformation för parternas biträden  
 

�� Rättshjälp som beviljats parterna 
 

�� Sättet för överlämnande av delgivningar och tidsgränser för dessa 
 

�� Delgivningar eller misslyckade delgivningar 
 

�� Målsägandenas yrkanden 
 

�� Tid och plats för sammanträde 
 

�� Inställda sammanträden 
 Följande sammanträde antecknas som ett nytt sammanträde 
 

�� I fråga om avgörandet antecknas 
- datum 
- avgörandekod 
- delavgörande eller slutligt avgörande 
- beslutsfattarens namn vid slutligt avgörande 
- beslutssammansättning vid slutligt avgörande 

01 Endomarsammansättning 
02 Nämndemannasammansättning 
03 Sammansättning för militära rättegångsärenden 
04 Förstärkt sammansättning 

Om ett delavgörande har gjorts av någon annan än handläg-
garen, antecknas personens namn i fönstret Anmärkningar 
(Huomautukset) på sidan Avgöranden (Ratkaisut). 

- laga kraft 
 

�� Innehållet i missnöjesanmälan, eventuellt återtagande av anmälan samt 
godkännande eller förkastande av anmälan  

 
�� Ändringsansökan och återtagande av ändringsansökan 
 
�� Avsändande av handlingar till hovrätten och datum för avsändandet 
 
�� En arkiveringsanteckning uppstår när arkivdagbok skrivs ut 

 
2.3 Detaljerade föreskrifter  
 
2.3.1 Ankomst till tingsrätten 
 

Åklagaren frigör stämningsansökan. De handlingar som kommer till tingsrätten är 
stämningsansökan och infot om stämningsansökan. Åklagaren skickar dessutom som 
handlingar bilagorna till stämningsansökan, t.ex. förundersökningsprotokollen.  
 
När ett ärende kommer in till tingsrätten finns det i två arbetshögar: bland Ärenden som 
skall delas ut (Jaettavat asiat) och bland Inkomna ärenden (Saapuneet asiat). När ett 
ärende har kommit in delas det utan dröjsmål ut till en handläggare. 
 
Tingsrätten kontrollerar på Meddelandesidan (Viestit) i anteckningsboken för ärendet 
åklagarens meddelanden till tingsrätten och övriga uppgifter i Sakari. Här avses bl.a. 
uppgifter om att ärendet är brådskande, t.ex. om svaranden 

- är häktad,  
- har meddelats reseförbud,  
- är avhållen från tjänsteutövning eller  
- är yngre än 18 år (BRL, 5 kap. 13 §). 
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2.3.2 Partsställning 
 

Partskoder: 
 

01  Svarande 
02  Målsägande 
03  Person som skall höras 
04  Vittne 
05  Kärande 
06  Annan 
07  Ombud 
08  Åklagare 

 
Med koden 06 Annan skrivs ingen partsställning ut i handlingarna. 
 
Tingsrätten ser till att rätta partsställningar finns antecknade i de ärenden som 
inkommer från åklagaren. När ett försäkringsbolag framställer ett yrkande på basis av 
en utbetald försäkringsersättning (regressrätt), antecknas bolaget för hörande.  
 
Detta är viktigt med tanke på skyldigheten att betala för expeditioner, eftersom en 
målsägande får expeditionen gratis. 

 
2.3.3 Godkännande 
 

Ärendet godkänns för delgivning eller avgörande. 
 
Ett ärende godkänns för delgivning när en sammanträdesdag ännu inte slås fast.  

 
2.3.4 Förenande av ärenden 
 

Det finns en huvudregel för behandling i ett sammanhang av ärenden, och tingsrätten 
måste ha en motiverad anledning att avvika från den (BRL, 5 kap. 18 §). 
 
I regel förenas ett ärende som senare blivit anhängigt med ett äldre ärende. För att 
ärenden skall kunna förenas måste utgångsärendet (det ärende som förenas) och 
målärendet (det ärende med vilket förenandet sker) har delats ut, men ännu inte 
avgjorts. Vid en förening skapas en anteckning på sidan Skeden (Vaiheet) och på 
ärendets Allmänna sida (Yleinen). 
 
När det från åklagaren samtidigt kommer in flera brottmål som det är anledning att 
behandla i ett sammanhang, kan tingsrätten genast förena ärendena. 
 
Om tingsrätten senare observerar en orsak att förena ärenden, skall detta göras senast 
innan avgörandenumret för det slutliga avgörandet i brottmålet ges.   
 
Beslutet om förenande skall fattas så att de brottmål mellan vilka det finns ett samband 
utgör en klar och till omfattningen ändamålsenlig helhet, så att ärendet kan avgöras 
genom ett enda fortlöpande förfarande vid samma huvudförhandling.  
 
Efter förenandet arkiveras utgångsärendet så att en arkivjournal skrivs ut. 

 
Förenande av uppgifter om parterna 

 
En fysisk eller juridisk person kan vara part i flera ärenden som förenas. Om man i 
Sakari har fört in personbeteckningen för en fysisk person eller FO-numret för en 
juridisk person, förenar Sakari uppgifterna om personen och de syns bara en gång i 
partsförteckningen i det förenade ärendet.  
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Om beteckningarna eller numren inte har förts in i Sakari skall man se till att en part 
finns inskriven bara en gång i samma partsställning. Vid behov använder man 
funktionen för förenande av parter (Asianosaisten yhdistely). Detta förenande gäller inte 
det fall att en person har olika partsställning i de ärenden som förenas. 
 
Parterna förenas samtidigt som ärendena förenas. 

 
Personsökning 
 

Med hjälp av personsökningsfunktionen (Henkilöhaku) hittar man alla i tingsrätten 
anhängiga brottmål med samma svarande.  
 
Tingsrätten kontrollerar om det i tingsrätten för samma svarande finns andra anhängiga 
ärenden.  
 
Åtal för olika brott som begåtts av samma svarande eller åtal för ett och samma brott 
som begåtts av olika svarande behandlas i ett sammanhang, om det inte anses 
lämpligare att de behandlas vart för sig. Det samma gäller också olika brott som begåtts 
av olika svarande, om utredningen av ärendet vinner på att åtalen behandlas i ett 
sammanhang (BRL 5 kap. 18 §). 

 
Svaranden anhängig 

 
Med hjälp av funktionen Svaranden anhängig (Vastaaja vireillä) kan man utreda vilka 
ärenden svaranden har anhängiga i olika tingsrätter och åklagarenheter (BRL, 5 kap. 18 
§). 
 
Om det framkommer en anledning att i ett sammanhang behandla ärenden som är 
anhängiga vid olika tingsrätter, skall man förhandla med åklagaren om det är skäl för 
åklagaren att till tingsrätten göra ett förslag enligt 4 kap. 8 § BRL om överföring av 
ärendet till en annan tingsrätt för behandling i ett sammanhang.  

 
2.3.5 Brottmålets beteckning 
 

Ärendet får i tingsrätten som brottsbeteckning samma beteckning som det allvarligaste 
brottet i stämningsansökan. 
 
Beteckningen får ändras endast i följande fall:  

 
�� åklagaren framställer straffyrkande för ett allvarligare brott än i stämningsansökan 
 
�� en målsägande framställer straffyrkande för ett allvarligare brott än åklagaren 

 
 
�� ärendena förenas och målärendet har en lindrigare brottsbeteckning än 

utgångsärendet 
 
�� beteckningen är uppenbart felaktig 

 
2.3.6 Sekretessbelagt 
 

Ärendet antecknas som sekretessbelagt när den muntliga behandlingen har varit sluten 
eller när tingsrätten har förklarat rättegångsmaterialet i ärendet helt eller delvis 
sekretessbelagt. I punkten Förklaring (Selostus) registreras beslutets datum och 
innehåll. 
 
Syftet med anteckningen är att varna diarieföraren. Anteckningen bygger alltid på ett 
särskilt beslut om sekretessbeläggande. Det innebär inte att hela ärendet är sekretess-
belagt, och anteckningen har inte självständig juridisk betydelse (ROffL, 9 § 2 mom.). 
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När tingsrätten har beslutat att helt eller delvis sekretessbelägga rättegångsmaterialet i 
ett brottmål, underrättas förundersökningsmyndigheten genast om detta. 
 
Om åklagaren inte får information om detta i samband med behandlingen, underrättas 
även åklagaren genast om saken. 

 
2.3.7 Delgivningar 

 
Med delgivning avses en stämning, en kallelse, en skriftlig begäran om yrkande och 
andra handlingar som tingsrätten sänt ut. 
 
För handlingar som skall delges registreras delgivningssätt samt sista dag för delgiv-
ningen respektive svaret.  
 
Anteckningar om att delgivningen lyckats eller misslyckats görs utan dröjsmål.  
 
Om delgivningen misslyckas eller ärendet annars återgår upprättas en ny delgivnings-
handling i Notes-tillämpningen på sidan Delgivningar (Tiedoksiannot). Detta sker så att 
man aktiverar den tidigare delgivningshandlingen och trycker på knappen "Förnya" 
(Uusinta). 
 
Då får man på skärmen fram den tidigare delgivningshandlingen, i vilken man antecknar 
de ändrade uppgifterna. När man har sparat dokumentet antecknar man via knappen 
Skriv ut - Sänd (Tulostus - Lähetys) det nya delgivningssättet och sista giltighetsdagen. 

 
2.3.8 Återsändande av ärenden till åklagaren 

 
Om tingsrätten återsänder ett ärende till åklagaren, antecknas det som slutgiltigt avgjort 
med avgörandekoden Återsänt (Palautettu). Ärendet arkiveras så att man skriver ut en 
arkivjournal. 
 
När ärendet på nytt kommer upp till behandling i tingsrätten får det ett nytt diarie-
nummer. Då syns det tidigare diarienumret på sidan för Meddelanden (Viestit) i Sakari. 

 
2.3.9 Anteckningar om sammanträdets längd 
 

I Sammanträdesfönstret (Istunto) skall antecknas när sammanträdet har börjat och 
slutat. Här antecknas de faktiska klockslagen. 

 
Huvudförhandling som pågår flera dagar 

 
När huvudförhandlingen i ett brottmål pågår i flera än en dag, antecknas varje samman-
trädesdag som ett eget sammanträde. För varje sammanträdesdag uppstår antecknin-
gen "I kraft" (Voimassa). Om ett avtalat sammanträde inte hålls, ändras sammanträdet 
till inställt.  

 
Anteckningar om inställda sammanträden och sammanträden i kraft 

 
Eftersom tingsrätten om huvudförhandlingen ställs in inte ger något avgörande för en 
enda svarande i brottmålet, antecknas huvudförhandlingen som inställd. Orsaken an-
tecknas i Preciseringsfältet (Tarkenne). 

 
Orsaker till inställning: 

 
- 11 Före sammanträdesdagen, svaranden inte instämd 
- 13 Före sammanträdesdagen, svaranden sjuk 
- 14 Före sammanträdesdagen, vittne frånvarande 
- 15 Före sammanträdesdagen, målsägande frånvarande 
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- 16 Före sammanträdesdagen, annan frånvaro 
- 19 Före sammanträdesdagen, annan orsak 
- 21 På sammanträdesdagen, svaranden inte instämd 
- 22 På sammanträdesdagen, svaranden borta trots stämning 
- 23 På sammanträdesdagen, svaranden sjuk 
- 24 På sammanträdesdagen, vittne frånvarande 
- 25 På sammanträdesdagen, målsägande frånvarande 
- 26 På sammanträdesdagen, annan frånvaro 
- 29 På sammanträdesdagen, annan orsak 

 
Om det finns flera orsaker till inställningen väljs den första lämpliga koden i 
förteckningen.  
 
När tingsrätten ger ett avgörande som gäller bara vissa svarande antecknas att huvud-
förhandlingen är i kraft och i Anmärkningsfönstret (Huomautus) under Avgörande 
(Ratkaisu) antecknas de svarande för vilkas del ärendet har avgjorts samt i 
Anmärkningsfönstret i Sammanträdesfältet (Istunto) de svaranden för vilkas del 
förhandlingen har inställts. Dessutom antecknas orsaken till inställningen.  
 
Huvudförhandlingen får förbli i kraft alltid när förhandlingen har skjutits upp. 
 
För en huvudförhandling som är i kraft antecknas i Preciseringsfältet (Tarkenne) till vilka 
delar målet är behandlat.  
 
Alternativ: 

- 01 Behandlat i sin helhet 
-  02 Delvis behandlat 

 
Målet är behandlat i sin helhet när det avgörs slutgiltigt.  

 
Sinnesundersökning 

 
Målet skjuts upp när svaranden förordnas till sinnesundersökning. En anteckning om 
beslutet görs i fältet Allmänt skede (Yleinen vaihe). Anteckningen rubriceras 
sinnesundersökning. 

 
 
2.3.10 Avbrutet ärende 
 

Att ett ärende registreras som avbrutet är exceptionellt och det görs endast om det finns 
motiverad anledning och ärendet mycket sannolikt inte kan behandlas inom sedvanlig 
tid. Tiden varierar i olika tingsrätter enligt den genomsnittliga behandlingstiden.  
 
Behandlingen av ett anhängigt ärende antecknas i Sakari som avbruten i följande fall: 
 
�� man vet att det är osäkert om man lyckas stämma eller kalla in svaranden, en måls-

ägande, ett vittne eller någon annan till tingsrätten 
 
�� man vet att det är det är osäkert om svaranden, en målsägande, ett vittne eller 

någon annan infinner sig till behandlingen av ärendet 
 

�� behandlingen av ärendet är beroende av ett annat avgörande som är att vänta först 
efter en längre tid 

 
�� behandlingen av ärendet fördröjs av någon annan jämförbar orsak. 
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2.3.11 Avgörandekoder 
 

Avgörandekoden gäller per ärende och antecknas inte separat för varje svarande.  
 
Avgörandekoder: 

 
 11 Dömd enligt åtalet 
 12 Åtalet helt eller delvis förkastat 
 13 Åtalet avvisat 
 14 Åtalseftergift 
 15 Avskrivet 
 20 Annat avgörande 
 40 Överfört 
 42 Återförvisat 
 99 Misstag 
 

Avgörandekoderna motsvarar inte till alla delar de vid rättegången använda benämnin-
garna för avgörandets innehåll. Därför kan i anteckningarna inte alltid användas en 
juridiskt exakt avgörandekod, utan man måste använda det alternativ som bäst be-
skriver avgörandets innehåll. 
 
Avgörandekoden "dömd enligt åtalet" används för ett avgörande som avser tillräknande, 
när ärendet i sin helhet eller till väsentlig del har avgjorts enligt straffyrkandet. Koden 
"åtalet helt eller delvis förkastat" används när yrkandet på tillräknande har förkastats 
helt eller till väsentlig del.   
 
Koden "annat avgörande" används bara i undantagsfall. 

 
Återkallande av åtal  

 
Om åklagaren återkallar åtalet, återför tingsrätten inte målet till åklagaren i Sakari.  
 
Om återkallandet sker utanför sammanträde, skickar åklagaren ett särskilt dokument om 
återkallandet till tingsrätten. Tingsrätten delger parterna dokumentet.  

  
Rättshjälp 

 
Rättshjälp beviljas vid rättshjälpsbyrån. Om rättshjälpen eller förordnandet av ett biträde 
återkallas, antecknas som avgörandekod ”annat avgörande”.  

 
 
2.3.12 Uppgifter om sökande av ändring 
 

Ett meddelande om missnöje, besvär eller motbesvär antecknas utan dröjsmål i diariet.  
 

 Anteckningen görs i Avgörandefönstret (Ratkaisu) i punkten uppgifter om sökande av 
ändring (muutoksenhakutiedot). 

 
 Åklagaren sänder meddelanden om ändringssökande till tingsrätten med hjälp av 

Notes-tillämpningen. Tingsrätten godkänner eller förkastar meddelandet. Handlingarna 
finns i Notes-tillämpningen under stämningsansökan.  
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2.4 Detaljerade anvisningar i ärenden som registreras i tingsrätten 
 
2.4.1 Återförvisade ärenden 

 
Ärenden som högsta domstolen och hovrätten har återförvisat till tingsrätten registreras 
som nya ärenden, även om de tidigare har behandlats i tingsrätten.   
 
Som ankomstdag för ärendet antecknas den dag då handlingarna har kommit till 
tingsrätten.  
 
Som beteckning antecknas brottsbeteckningen enligt den strängaste straffskala som 
kommer i fråga efter återförvisningsbeslutet. 
 
Svarandens begäran enligt 8 kap. 11 § 2 mom. i lagen om rättegång i brottmål om ny 
behandling av målet registreras under det tidigare ärendet.  

 
2.4.2 Målsägandes straffyrkande 
 

En målsägande kan väcka åtal genom att sända in en skriftlig stämningsansökan till 
tingsrättens kansli. Brottmålet blir anhängigt när stämningsansökan kommer till 
tingsrätten (BRL, 7 kap.1 §).  
 
När en målsägande framställer ett eget straffyrkande i ett brottmål där åklagaren har 
väckt talan, dvs. ”utvidgar åtalet”, registreras ärendet inte som ett eget mål.  

 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Svarande    Svarande 
Målsägande som framställt straffyrkande Målsägande 
Åklagare som inte framställer straffyrkande Person som skall höras 
Åklagare som framställer straffyrkande  Åklagare 
Vittne    Vittne 
Kärande    Kärande 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 

 
2.4.3 Förverkande av villkorlig frihet 
 

Om övervakaren för en villkorligt frigiven person eller en anhållningsberättigad tjänste-
man anser att en villkorligt frigiven person på grund av misskötsamhet bör förverka sin 
villkorliga frihet, skall han framställa ett skriftligt yrkande på frihetsförverkande till tings-
rätten. 
 
Om tingsrätten godkänner yrkandet i sin helhet används avgörandekoden "dömd enligt 
åtalet". Om tingsrätten helt eller delvis förkastar yrkandet blir avgörandekoden "åtalet 
helt eller delvis förkastat". 
 

 Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Villkorligt frigiven   Svarande 
Vittne    Vittne 
Framställare av yrkande   Kärande 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 
   

2.4.4 Disciplinära straff för fångar 
 

En fånge har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket han eller hon har dömts till ett 
disciplinärt straff, samt i vissa beslut som gäller senareläggande av villkorlig frigivning 
och avtjänande av straff i ungdomsfängelse (L om verkställighet av straff, 7 kap. 1 §, St 
215, 580/2001). 
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Ändring söks genom besvär hos tingsrätten. Chefen för straffanstalten skickar besvärs-
skriften, kopior av handlingarna i ärendet och sin egen utredning till tingsrättens kansli. 
Besvären blir anhängiga när handlingarna kommer in till tingsrätten (7 kap. 2 §). 
 
När tingsrätten inte häver det disciplinära straffet antecknas som avgörandekod "dömd 
enligt åtalet".  
 
När tingsrätten helt eller delvis häver det disciplinära straffet, antecknas som 
avgörandekod "åtalet helt eller delvis förkastat". 

 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Fånge som sökande av ändring  Svarande 
Person som fattat det överklagade beslutet Person som skall höras 
Vittne    Vittne 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 

 
2.4.5 Militära disciplinbesvär 
 

Ändring i ett disciplinstraff som har påförts i ett militärt disciplinärt ärende får sökas 
genom besvär hos tingsrätten (Militära disciplinlagen, 34 §, Pr 219, samt militära 
rättegångslagen, 5 och 6 §, Pr 215).  
 
Tingsrätten underrättar utan dröjsmål ändringssökanden och åklagaren tid och plats för 
behandlingen (Militära disciplinlagen, 34 §). 
 
När tingsrätten inte häver disciplinstraffet antecknas som avgörandekod "dömd enligt 
åtalet". 
 
När tingsrätten helt eller delvis häver disciplinstraffet används avgörandekoden "åtalet 
helt eller delvis förkastat ". 

 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Ändringssökande    Svarande 
Åklagare som inte framställer straffyrkande Person som skall höras 
Åklagare som framställer straffyrkande  Åklagare 
Vittne    Vittne 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 

 
2.4.6 Bestridande av ordningsbot 
 

Den som mottagit ett ordningsbotsföreläggande har rätt att få ärendet handlagt av 
allmän underrätt (Ordningsbotslagen, 12 §, Pr 213). 
 
Domstolen skall meddela åklagaren att ärendet blivit anhängigt (13 §). 
 
När tingsrätten inte undanröjer ordningsboten används avgörandekoden "dömd enligt 
åtalet". 
 
När tingsrätten helt eller delvis undanröjer ordningsboten används avgörandekoden 
"åtalet helt eller delvis förkastat". 
 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Den som fått ordningsbotsföreläggandet Svarande 
Åklagare som inte framställer straffyrkande Person som skall höras 
Åklagare som framställer straffyrkande  Åklagare 
Vittne    Vittne 



   
 

15

Annan    Annan 
Ombud    Ombud 

 
2.4.7 Undanröjande av strafforder 
 

Ansökan om undanröjande av strafforder görs till tingsrätten. Ansökan kan gälla 
undanröjande av straff eller förverkandepåföljder. När ansökan görs av någon annan än 
åklagaren skall tingsrätten skriva in ärendet i Sakari. (L om strafforderförfarande, 18 § 1 
mom., Pr 211).  
 
När tingsrätten inte undanröjer straffet eller förverkandepåföljden, antecknas som 
avgörandekod "dömd enligt åtalet".  
När tingsrätten helt eller delvis undanröjer straffet eller förverkandepåföljden, antecknas 
som avgörandekod "åtalet helt eller delvis förkastat". 
 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Den som dömts till straff   Svarande 
Vittne    Vittne 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 
Åklagare som föreslår undanröjande av straff Åklagare 

 
2.4.8 Besöksförbud 
 

För ärenden som gäller besöksförbud används beteckningen besöksförbud. 
 
När tingsrätten helt eller till väsentlig del godkänner yrkandet på besöksförbud, används 
avgörandekoden "dömd enligt åtalet". 
 
När tingsrätten helt eller delvis förkastar yrkandet, används avgörandekoden "åtalet helt 
eller delvis förkastat". 
 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Den person mot vilken förbud söks  Svarande 
Den person som skall skyddas genom besöksförbud Målsägande 
Vittne    Vittne 
Annan än åklagaren ansöker om förbud  Kärande 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 
Åklagare som ansöker om förbud  Åklagare 

 
2.4.9 Hävande / ändring av besöksförbud 

 
Ett ärende som gäller hävande / ändring av besöksförbud registreras som ett nytt 
ärende. 
 
När tingsrätten helt eller till väsentlig del godkänner yrkandet på hävande / ändring av 
besöksförbud, antecknas som avgörandekod "dömd enligt åtalet". 
 
När tingsrätten helt eller delvis förkastar yrkandet, antecknas som avgörandekod "åtalet 
helt eller delvis förkastat". 
 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Den person som ansöker om hävande av förbud Kärande 
Den person mot vilken förbudet har förordnats Svarande 
Den person som skyddats genom besöksförbudet Målsägande 
Vittne    Vittne 
Annan    Annan 
Ombud    Ombud 
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2.4.10 Överförande av anhängiga brottmål mellan tingsrätter 
 

När ett ärende är anhängigt i tingsrätten sker överföringen till en annan behörig domstol 
på åklagarens framställning (BRL, 4 kap. 8 §). 
 
Den tingsrätt som fattat beslutet om överföring skickar beslutet och handlingarna till den 
mottagande tingsrätten och beslutet till den åklagare som föreslagit överföringen.  
 
Den tingsrätt som fattat beslutet om överföring antecknar avgörandet i diariet som 
slutligt avgörande. Som avgörandekod antecknas Överfört. 
 
Den mottagande tingsrätten för in ärendet i diariet som en manuell registrering.  
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3 TVÅNGSMEDELSÄRENDEN 
 

Frågan om tvångsmedlens offentlighet behandlas i avsnitt 4.7 och 4.8. 
 
3.1 Registrering av tvångsmedelsärenden 
 

Ärendet förs in i diariet utan dröjsmål när en ansökan, ett yrkande eller ett skriftligt med-
delande om tvångsmedel har kommit till tingsrätten.  
 
Ett skriftligt meddelande skickas till tingsrätten t.ex. i ärenden enligt 48 § 
utlänningslagen (Int 401) och ärenden som gäller omhändertagande och utlämnande 
med anledning av brott (St 402 och St 403). Ärenden förs inte in i diariet på grund av 
muntliga meddelanden. 
 
Ett tvångsmedelsärende förs dock inte in som ett nytt ärende om ett brottmål redan är 
anhängigt i ärendet.  

 
3.2 Anteckningar i diariet 
 

Tingsrätten antecknar följande uppgifter i diariet.  
 
�� Tvångsmedelsärendets diarienummer 
 
�� Ankomstdatum 

 
�� Utdelning  

 
�� Vem som framställt yrkandet 

 
�� Vid behov anteckning om sekretess 

 
�� Tvångsmedlets syfte och partsställning 

 
�� Tid och plats för sammanträdet 

 
�� Ärendets benämning 
 

Benämningar i tvångsmedelsärenden: 
5110 Häktning 
5120 Reseförbud 
5130 Skingringsförbud / kvarstad 
5140 Beslag 
5150 Förvar av utlänning 
5160 Teleavlyssning / teleövervakning 
5170 Annat tvångsmedelsärende 

 
Teknisk observation antecknas som teleavlyssning / teleövervakning.  
 
Ett ärende som gäller utlämning från Finland med anledning av brott skrivs 
in med koden Annat tvångsmedelsärende. Den stat till vilken personen 
begärs bli utlämnad antecknas som kärande.  

 
�� Den misstänktes namn och personbeteckning, om en sådan finns och tingsrätten 

känner den. Dessutom skall i ärenden som gäller säkringsåtgärder antecknas 
kontaktinformation för den misstänkte eller den mot vilken tvångsmedlet riktas. 

 
�� Ankomstdag för handlingar som inlämnats av den som framställt yrkandet när 

ärendet blev anhängigt. Övriga handlingar och ankomstdatum för dem antecknas 
på sidan Skeden (Vaiheet) som en anteckning om Allmänt skede (Yleinen vaihe). 
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�� Namn och kontaktinformation för de parternas biträden som tingsrätten känner till 
 
�� Delgivningssätt och utsatta tidsgränser samt anteckning om delgivningarna har 

lyckats eller misslyckats. På delgivningar tillämpas samma bestämmelser som i 
egentliga brottmål. 

 
�� Uppgift om avgörandet i tvångsmedelsärendet. Om ett delavgörande har gjorts av 

någon annan än handläggaren antecknas denna person som en anmärkning i 
Avgörandefältet (Ratkaisu). 

 
Ett beslut om säkringsåtgärder får överklagas separat. För besvärens del 
görs följande anteckningar: 

 
- Innehållet i missnöjesanmälan, återtagande av anmälan samt godkän-

nande eller förkastande av anmälan  
 
- Besvären och ev. återtagande av dem 

 
- Motbesvär och ev. återtagande av dem 

 
- Om besvärshandlingarna har skickats till hovrätten och datum för detta  

 
- Avgörandets laga kraft 

 
- En arkiveringsanteckning uppstår när en arkivjournal skrivs ut. 

 
3.3 Detaljerade föreskrifter 
 
3.3.1 Partsställning 
 

I tvångsmedelsärenden används samma benämningar för att ange partsställning som i 
egentliga brottmål: 

 
01  Svarande 
02  Målsägande 
03  Person som skall höras 
04  Vittne 
05  Kärande 
06  Annan 
07  Ombud 
08  Åklagare 

 
Partsställning enligt lag   Benämning i Sakari 
Misstänkt, föremål för tvångsmedel  Svarande 
Målsägande som ansöker om skingrings- 
förbud och säkerhetsbeslag TML 3:2)  Målsägande 
Person som skall höras   Person som skall höras 
Vittne    Vittne 
Person som framställer yrkande på tvångs- 
medel    Kärande 
Ombud    Ombud 
Åklagare    Åklagare 

 
Om åklagaren framställer yrkanden antecknas han som åklagare. 
 
Enligt tvångsmedelslagen beslutar domstolen på yrkande av den som saken gäller om 
ett beslag skall bestå. Den som framställt yrkandet antecknas i dessa ärenden som 
kärande (4 kap. 13 §). I övriga fall skall personens ställning motsvara partsställningen i 
ett egentligt brottmål. 
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3.3.2 Diarienummer 
 

I tvångsmedelsärenden förblir diarienumret det samma under hela handläggningen i 
tingsrätten. Detta gäller även säkringsåtgärder och teleärenden, när ansökan om 
förlängning av giltighetstiden för tvångsmedlen helt eller till väsentlig del gäller samma 
tvångsmedel som tidigare har bestämts.  
 
Åklagarens begäran om förlängning av tidsfristen för väckande av åtal antecknas i det 
tvångsmedelsärende som begäran avser. Begäran antecknas inte som ett separat 
ärende.  

 
3.4 Detaljerade föreskrifter för olika förfaranden 
 
3.4.1 Häktande och kvarhållande i häkte 
 

I häktningsärenden skall varje förhandling antecknas som ett eget sammanträde. 
 
På mellanbladet Anmärkningar (Huomautus) antecknas beteckningen för det allvarli-
gaste brottet och om den misstänkte har häktats av sannolika skäl / som skäligen 
misstänkt.  
 
Tidsfristen för väckande av åtal antecknas på sidan Skeden (Vaiheet) som Allmänt 
skede (Yleinen vaihe). 
 
När ett brottmål har blivit anhängigt antecknas det senaste avgörandet om tvångsmedel 
i ärendet före huvudförhandlingen som slutligt avgörande.  

 
3.4.2 Reseförbud 
 

Ett beslut om reseförbud antecknas som ett delavgörande. Giltighetstiden antecknas på 
sidan Skeden (Vaiheet) som Allmänt skede (Yleinen vaihe). Det slutliga avgörandet 
görs när brottmålet har blivit anhängigt eller när reseförbudet hävs, om åtal inte har 
väckts inom 60 dagar från det att förbudet meddelades (TML 2 kap. 6 § 3 mom.). 

 
3.4.3 Förvar 
 

Varje förhandling antecknas som ett eget sammanträde.  
 
Om det när polismyndighetens meddelande om förvar har inkommit till tingsrätten inte 
ordnas någon förhandling, antecknas som avgörandekod i ärendet ”Annat avgörande”. 

 
3.4.4 Säkringsåtgärder 

 
Med säkringsåtgärder avses skingringsförbud, kvarstad och beslag (TML, 3 och 4 kap.). 
 
Ett beslut om säkringsåtgärder antecknas som ett delavgörande. Att tvångsmedlet är i 
kraft antecknas genom en anteckning om Allmänt skede på sidan Skeden. När 
säkringsåtgärden hävs eller annars upphör att vara i kraft, registreras ärendet som 
slutgiltigt avgjort. 

 
3.4.5 Teleärenden  

 
Med teleärenden avses teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (TML, 
5 a kap.) samt begäran om rättshjälp i sådana ärenden. 
 
I ett teleärende antecknas svarandens personuppgifter, beteckningen Telesekretess 
samt tid och plats för sammanträdet.  
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Att tvångsmedlet är i kraft anges genom en anteckning om Allmänt skede på sidan 
Skeden. I ärendet görs ett slutligt avgörande när någon ansökan i samma ärende inte 
har lagts fram för tingsrätten efter att tiden för tvångsmedlet har löpt ut. 
 
Ett teleärende arkiveras inte förrän den misstänkte har underrättats om användningen 
av tvångsmedel eller tingsrätten har beslutat att den misstänkte inte behöver 
underrättas om saken (TML 5 a kap. 11 § 2 mom.).  
 
Teleärendena är sekretessbelagda när ansökan kommer in till tingsrätten och så länge 
tvångsmedlet är i kraft. Frågan om sekretess behandlas närmare i avsnitt 4.8. 

 
3.5 Anteckningar om tidsfrister 
 

I tingsrättens avgöranden som gäller häktning fastslås en tidsfrist för väckande av åtal. I 
avgöranden som gäller reseförbud, säkringsåtgärder och teleärenden bestäms hur 
länge tvångsmedlet är i kraft. Den sista giltighetsdagen för ett tvångsmedel antecknas 
som Allmänt skede på sidan Skeden. Som rubrik skriver man in det tvångsmedel till 
vilket tidsfristen hänför sig.  
 

3.6 Avgörandekoder 
 

Avgörandekoder i tvångsmedelsärenden: 
 

51  Godkänt 
52  Förkastat 
53  Upphävt 
54  Annat avgörande 
99  Misstag 

 
Alternativet Upphävt används när 
�� tingsrätten häver ett tvångsmedel som avser en säkringsåtgärd 
 
�� yrkandet på tvångsmedel har återtagits innan tingsrätten har gett ett avgörande i 

saken 
 
�� tingsrätten i ett tvångsmedelsärende förelägger en misstänkt som tidigare hållits 

häktad reseförbud 
 
Anteckningen Annat avgörande används bara i undantagsfall, t.ex. när föremålet för 
tvångsmedlet har avlidit eller inget sammanträde hålls i ett ärende som gäller förvar.  
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4 OFFENTLIGHET 
 
4.1 Om offentlighet i allmänhet 
 

Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte 
offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt 
att ta del av offentliga handlingar och upptagningar. (Finlands grundlag, 12 § 2 mom.). 
Samtidigt är också skyddet för privatlivet en grundläggande rättighet (10 §).  
 
Åklagarenheten och tingsrätten skall iaktta grundlagens princip om handlingars offent-
lighet samt rätten att följa domstolarnas sammanträden, men samtidigt beakta skyddet 
för privatlivet. I samband med dessa rättigheter skall dessutom iakttas god informa-
tionshanteringssed. 

 
4.2 Offentlighetsprincipen och dataskydd 
 

När det gäller offentligheten av tingsrätternas och åklagarenheternas diarier och doku-
mentproduktion tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffL). På 
tingsrätterna tillämpas dessutom lagen om offentlighet vid rättegång (ROffL 1 §).  
 
Enligt OffL 1 § är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs sär-
skilt i denna lag eller i någon annan lag. Var och en har rätt att ta del av en offentlig 
myndighetshandling (9 §).  
 
Lagrummen uttrycker offentlighetsprincipen. Med hjälp av diariet måste denna princip 
kunna genomföras. Genom diariet måste man kunna utreda hur ett ärende har 
handlagts vid ämbetsverket.  
 
En begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling skall individualiseras 
tillräckligt noggrant så att myndigheten skall kunna utreda vilken handling den avser 
(OffL 13 §). Enligt lagrummet skall man med hjälp av diariet och andra register bistå den 
som begär information med att individualisera den handling om vilken han eller hon vill 
ha information. Därför måste åklagarenheten och tingsrätten vid behov utreda ärendets 
diarienummer för den som begär informationen.  
 
Samtidigt är det med tanke på dataskyddet väsentligt att begränsningarna för offentlig-
heten iakttas. Detta innebär att skyldigheten att iaktta sekretess skall beaktas.  

 
4.3 Offentlighet i tingsrätten före sammanträde 
 
4.3.1 Uppgifter om rättegången (diarieuppgifter) 
 

Följande diarieuppgifter är offentliga när anteckning om dem har gjorts: 
 
�� Parternas namn 
 
�� Ärendets art, dvs. brottsbeteckningen 

 
�� Tidpunkt och plats för förhandlingen där ärendet behandlas 
 
Bestämmelser om ovanstående omständigheters offentlighet finns i ROffL 2 § 1 mom. 
Offentligheten av de i lagrummet angivna uppgifterna kan inte begränsas genom be-
stämmelserna i OffL.  
 
�� Handläggarens namn 
 
�� Åklagarens namn 

 
�� Ärendets diarienummer 
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�� Uppgifter om att ärenden har förenats och behandlas tillsammans 
 
�� Uppgifter om att ärendet har kommit in och om vilken dag handlingarna har anlänt 

till tingsrätten. Detta gäller även handlingar vilkas innehåll är sekretessbelagt.  
 

�� Uppgifter om avgöranden före förhandlingen, t.ex. om rättshjälp, förordnande av 
offentlig försvarare, förhandling inom stängda dörrar och sekretessbeläggande av 
rättegångsmaterialet.  

 
�� Anteckningar om delgivningar och andra meddelanden till parterna samt om leve-

anssättet. 
 
4.3.2 Andra uppgifter 
 

Följande uppgifter och handlingar är i allmänhet inte offentliga före tingsrättens sam-
manträde: 
 
�� Stämningsansökan 
 
�� Stämning, kallelse och målsägandens skriftliga yrkande 
 
�� Förundersökningsprotokollet med bilagor 
 
�� Svaromål i ärendet 

 
4.3.3 Partsoffentlighet 
 

Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel 
eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt att hos den myndighet som behandlar eller 
har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påver-
ka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig (OffL 11 § 1 och 3 mom.). 
 
Partsoffentligheten är huvudregeln, och möjligheterna till avvikelser skall tolkas snävt. I 
tingsrätten omfattar partsoffentligheten alla handlingar och uppgifter, med två 
undantag: 1) sekretessbelagd kontaktinformation enligt OffL 11 § 2 mom. 7 
punkten och 2) uppgifter som omfattas av förhandlingssekretessen i domstol.  

 
4.3.4 Stämningsansökan, stämning och svaromål 
 

Stämningsansökan, stämningen och svaromålet är i allmänhet sekretessbelagda fram 
till tingsrättens sammanträde. Om tingsrätten håller en förberedande förhandling är 
handlingarna sekretessbelagda fram till den. Sekretessen gäller även anmälan om brott 
till polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet, en allmän åklagare eller en 
kontroll- och tillsynsmyndighet samt handlingar som har mottagits eller uppgjorts för 
förundersökning och åtalsprövning (OffL 24 § 1 mom. 3 punkten).  
 
Med tillämpning av partsoffentligheten skickar tingsrätten före förhandlingen stämnings-
ansökningarna, stämningarna och svaromålen till parterna, deras biträden och de 
personer som skall höras. En part, hans ombud eller biträde får inte för utomstående 
röja sekretessbelagda uppgifter som han fått på grund av sin partsställning då dessa 
gäller andra än parten själv (OffL 23 § 3 mom.). 
 
Till den som mottar handlingarna skall skriftligen meddelas att innehållet inte får röjas 
före tingsrättens sammanträde. Exempel på meddelande om sekretess finns i den 
promemoria om offentlighet i tingsrätten som har utarbetats av justitieministeriets 
rättsförvaltningsavdelning (utfärdad 19.4.2001, 1458/130/2001 OM). 
 
Ovan nämnda handlingar är sekretessbelagda om det inte är uppenbart att utlämnandet 
av uppgifter ur en sådan handling inte äventyrar brottsutredningen eller undersöknin-
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gens syfte eller utan vägande skäl vållar den som har del i saken skada eller lidande 
eller hindrar domstolen från att utöva sin rätt att sekretessbelägga handlingar enligt 
ROffL (OffL 24 § 1 mom. 3 punkten).  

 
4.3.5 Info om stämningsansökan 
 

Info om stämningsansökan är en handling avsedd att vara åklagarens meddelande till 
tingsrätten med kontakt- och annan information om parterna, som skall göra det lättare 
att planera och ordna rättegången i tingsrätten.  
 
Infot om stämningsansökan skickas inte till parterna, eftersom det kan innehålla kon-
taktinformation som med stöd av OffL 24 § 1 mom. 31 punkten är sekretessbelagda, 
och som inte ges ut ens till parterna. Om en part ber att få se infot om stämningsan-
sökan har han eller hon rätt att få det. I det exemplar som ges till parten stryks 
dock den sekretessbelagda kontaktinformationen. 
 
Åklagaren lämnar till domstolen kontaktinformationen för parter samt vittnen eller andra 
personer som skall höras (RBL 5 kap. 3 § 2 mom.). Dessa uppgifter kan ingå i infot om 
stämningsansökan. Det samma gäller den som avger svaromål i ett brottmål (RBL 5 
kap. 9 § 3 mom.). Målsäganden och svaranden har i ett brottmål där målsäganden 
ensam för talan motsvarande skyldighet att lämna uppgifter till tingsrätten (RBL 7 kap. 2 
§ 2 mom. och 7 § 3 mom.). 
 
Om en handling innehåller sekretessbelagd kontaktinformation är den till dessa delar 
sekretessbelagd också för parterna (OffL 11 § 3 mom.). Sekretessbeläggandet upphör 
inte efter tingsrättens sammanträde.  
 
Sekretessbelagd kontaktinformation är sekretessbelagd även i form av 
diarieuppgifter.  

 
4.3.6 Stämningsansökans uppgifter i Sakari 
 

I Sakari har införts samma uppgifter om ärendet som i stämningsansökan, till exempel:  
 
�� åtalspunkter och gärningsbeskrivningar 
 
�� uppgifter om tvångsmedel mot svaranden och om tiden för frihetsberövande, 

inhämtande av utredning om lämplighet för samhällstjänst eller personundersökning 
och om målsägandens privaträttsliga ersättningsanspråk som drivs av åklagaren 

 
�� åklagarens yrkande på tillämpning av grund för skärpning av straff, åklagarens 

yrkande att svaranden skall åläggas att ersätta staten för bevisningskostnaderna 
samt åklagarens åsikt om domstolens sammansättning och ärendets skyndsamhet. 

 
Huvudregeln är att dessa uppgifter i stämningsansökan som framgår av Sakari inte är 
offentliga före tingsrättens sammanträde. Offentligheten av dessa diarieuppgifter avgörs 
enligt ovan angivna bestämmelser om stämningsansökans offentlighet.  

 
4.4 Offentlighet efter tingsrättens sammanträde 
 

Efter tingsrättens sammanträde skall sekretessfrågan granskas utgående från om det 
finns andra orsaker enligt lag att sekretessbelägga uppgifterna. Till exempel om rätte-
gångsmaterialet har förordnats bli sekretessbelagt eller om uppgifterna enligt OffL eller 
någon annan lag är sekretessbelagda.  

 
4.4.1 Uppgifter som förordnats bli sekretessbelagda 
 

En uppgift om sekretess görs i fältet för sekretessbeläggande (Salaiseksi julistaminen) i 
Sakari när tingsrätten behandlar ärendet inom stängda dörrar eller förordnar att rätte-
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gångsmaterialet helt eller delvis skall sekretessbeläggas. Tingsrätten sörjer för att ären-
det i Notes-tillämpningens dokumentförteckning har en anteckning om sekretess.  

 
4.5 Målsägandens identitet 
 

Uppgifter om målsägandens identitet i ett brottmål som gäller en omständighet av 
synnerligen känslig natur i någons privatliv kan utelämnas utan hinder av bestämmel-
serna i ROffL 2 § 1 mom. (ROffL 2 § 2 mom.). Detta gäller dock inte partens rätt att 
få uppgifter om målsägandens identitet.  
 
När uppgiften i fråga sekretessbeläggs skall en anteckning om detta göras. 
 
Sekretessbeläggandet av identiteten upphör inte med tingsrättens sammanträde. 
 
Tingsrätten skall meddela åklagaren om den inte ger ut uppgifter om målsägandens 
identitet.  

 
4.6 Personbeteckningens slutdel 
 

Personbeteckningens slutdel är offentlig (HD 2004:5). 
 
4.7. Diarieoffentlighet i tvångsmedelsärenden med undantag av teleärenden 
 

Diarieuppgifter som genast är offentliga är parternas namn, ärendets art, handläggarens 
namn, namnet på den som framställt yrkandet, diarienumret, uppgifter om när ärendet 
inkommit och när handlingarna anlänt till tingsrätten, uppgifter om avgöranden före 
sammanträdet, anteckningar om delgivningar samt tid och plats för förhandlingen, så 
snart de har gjorts i diariet (ROffL 2 § 1 mom.). Lagrummet tillämpas också på tvångs-
medelsärenden.  
 
Med ärendets art avses beteckningen för tvångsmedelsärendet, som kan vara: 
 
 Häktningsärende 
 Reseförbud 
 Skingringsförbud / säkerhetsbeslag 
 Beslagsärende 
 Tagande i förvar av utlänning 
 Teleavlyssning / teleövervakning 
 Annat tvångsmedel 
 
Rubriken på det brott till vilket tvångsmedlet hänför sig är offentlig.  
 
På ett yrkande om tvångsmedel tillämpas bestämmelsen om stämningsansökans 
offentlighet (ROffL 9 §), enligt vilken stämningsansökan i allmänhet är sekretessbelagd 
tills ärendet har varit uppe vid domstolens förhandling.  
 
Diarieanteckningarnas offentlighet avgörs i tvångsmedelsärenden i tillämpliga delar på 
samma sätt som i egentliga brottmål. 

 
4.8 Diarieoffentlighet i teleärenden (TML 5 a kap.) 
 

Teleärendena och rätten att se på och uppdatera uppgifterna om dem i Sakari har skiljts 
åt från övriga ärenden i diariet med sekretesskoden 10. Med hjälp av koden begränsas 
rätten att se på och uppdatera diarieuppgifterna och handlingarna om teleärenden i 
tingsrätten till de personer som handlägger dessa ärenden. Arbetsfördelningen bör 
ordnas så att teleärendena behandlas av så få anställda som möjligt. 
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Uppgifter om hur många sekretessbelagda teleärenden som behandlas i tingsrätten 
eller andra uppgifter om dessa ärenden får inte ges ut eftersom det är möjligt att på 
basis av antalet dra slutsatser om teleärendena. 
 
Diarieanteckningarna om teleärenden som avses i TML 5 a kap. blir offentliga först när 
den som misstänks för brottet senast skall underrättas om användningen av tvångs-
medel, om inte domstolen beslutar annat (ROffL 2 § 1 mom.). Det samma gäller beslut 
och rättegångsmaterial i teleärenden (ROffL 5 a § 2 mom.). Enligt dessa lagrum i ROffL 
gäller offentlighetsbegränsningarna i fråga inte tvångsmedel enligt 32 b § i polislagen 
(21/2001), vilkas förutsättningar regleras i 31 § (teknisk observation) och 31 c § 
(teleövervakning). När det gäller beslut om tvångsmedel och rättegångsmaterial enligt 
polislagen kan det finnas samma sekretessbehov som vid tvångsmedel som nämns i 5 
a kap. i TML. 

 
I TML 5 a kap. 11 § 2 mom. finns det bestämt när den misstänkte skall underrättas om 
användning av tvångsmedlen som avses i kapitlet. Då kan man särskilja mellan 
åtminstone följande fall. 
 
1) När ärendet har överlämnats till åklagarens prövning eller det annars har beslutats att 
förundersökningen avslutas, skall den misstänkte underrättas om användningen av 
tvångsmedel. I dessa fall blir diarieanteckningarna, besluten och rättegångsmaterialet i 
teleärendet offentliga efter meddelandet. 
 
2) Om beslut att avsluta undersökningen inte har fattats i ärendet eller ärendet inte har 
överlämnats till åklagarens prövning när ett år har förflutit sedan användningen av 
tvångsmedel upphörde, skall den misstänkte senast då underrättas om användningen 
av tvångsmedel. I dessa fall blir diarieanteckningarna, besluten och rättegångs-
materialet då offentliga. 
 
3) Domstolen kan på framställning av undersökningsledaren av viktiga skäl som har 
samband med utredningen besluta att den misstänkte skall underrättas senare eller inte 
alls. På grund av ett sådant beslut fortsätter också sekretessbeläggningen av 
teleärendet.  
 
Teleärendet är sekretessbelagt när ansökan om tvångsmedel anländer till tingsrätten. I 
detta skede vet man inte när och enligt vilket alternativ i TML 5 a kap. 11 § 2 mom. 
offentligheten i teleärendet skall bestämmas.  
 
Ovanstående innebär att om ett brottsärende i anslutning till ett teleärende har överförts 
från polisen till åtalsprövning eller är anhängigt i tingsrätten, är uppgifterna om 
teleärendet offentliga, om inte tingsrätten har beslutat om sekretessbeläggande. Om 
den misstänkte har underrättats om tvångsmedlet är uppgifterna i teleärendet i regel 
offentliga. Om brottsärendet inte är föremål för åtalsprövning eller anhängigt i tings-
rätten är uppgifterna offentliga efter ett år efter det att användningen av tvångsmedlet 
upphörde, om inte tingsrätten har beslutat annat om meddelande till den misstänkte.  
 
När någon hos tingsrätten frågar efter diarieuppgifter eller rättegångsmaterial i ett tele-
ärende måste man innan man svarar kontrollera om diarieuppgifterna eller rätte-
gångsmaterialet är sekretessbelagda. Om så är fallet får man för den som frågor inte 
ens uppge om en ansökan beträffande det teleärende som frågan gäller har anlänt till 
tingsrätten eller inte.  
 
Med anledning av en förfrågan gällande ett teleärende måste tingsrätten först kontrolle-
ra om den misstänkte har eller borde ha underrättats om tvångsmedlet eller om dom-
stolen har beslutat att den misstänkte kan underrättas senare eller inte alls.  
 

Beslut om utlämnande av diarieuppgifter och rättegångsmaterial i ett teleärende fattas 
av handläggaren eller någon av domarna vid enheten. 

 


