
Uppgift 2 

 

Redogör för domstolens behörighet. Hur skiljer sig denna behörighet från åklagarbehörigheten? 

Förklara kort och ge exempel. 10p  

  



Uppgift 2 - Facit (s. 170-173) 

 

Med domstolens behörighet avses domstolens möjlighet att behandla och avgöra ett visst mål. 

(1p) Är domstolen inte behörig ska målet enligt huvudregeln avvisas. Domstolens och åklagarens 

behörighet kan delas in i tre, nämligen funktionell-, saklig-, och lokal behörighet.  

 

Domstolens funktionella behörighet grundar sig på instansordningen, vilket betyder att 

rättegången i regel inleds i underrätten och fortsätter uppåt i instansordningen. (1p) Ett mål 

måste alltså enligt huvudregeln anhängiggöras i underrätten och i de flesta fall kan tingsrättens 

dom överklagas hos hovrätten, emedan det inte föreligger en allmän besvärsrätt från hovrätten 

till högsta domstolen. (1p)  

 

Vad gäller åklagarens funktionella behörighet existerar däremot ingen egentlig funktionell 

uppdelning av åklagarna. Därmed har den åklagare som utför åtal för brott i tingsrätten även 

behörighet att föra målet vidare till hovrätten och HD. (1p)  

 

Domstolens sakliga behörighet hör samman med att enligt huvudregeln kan alla allmänna 

domstolar i Finland inom ramen för instansordningen behandla brottmål. (1p) Tingsrätten 

behandlar således hela skalan av brottmål, allt från snatterier till mord. Huvudregeln har 

undantag och det finns även specialdomstolar, som har en begränsad saklig behörighet som 

däremot saknas hos de allmänna domstolarna. (1p) Exempelvis riksrätten är den enda 

specialdomstolen i brottmål.  

 

Åklagarens sakliga behörighet tar fasta på olika typer av brottmål. Huvudregeln är att samtliga 

brottstyper kan prövas av landets underåklagare. (1p) Det finns undantag, då exempelvis 

justitiekanslern och justitieombudsmannen ensamma är sakligt behöriga att fatta beslut om att 

väcka åtal mot domare för lagstridigt förfarande i en ämbetsåtgärd. (1p)  

 

Domstolens lokala behörighet innebär däremot att enligt huvudregeln för tingsrätternas lokala 

behörighet ska ett åtal för ett brott prövas av domstolen på den ort där brottet har begåtts (forum 

delicti). (1p)  

 
 
Åklagarens lokala behörighet ger uttryck för att landets underåklagare är behöriga att driva 

brottmål i landets samtliga tingsrätter. Samtidigt är det klart att den normala distriktsåklagaren 

driver de mål som tas upp vid de tingsrätter som ligger inom hans eller hennes distrikt. (1p)  


