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32/2019

Lag
om Åklagarmyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Åklagarmyndighetens ställning, uppgifter och organisation

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om Åklagarmyndighetens ställning, uppgifter och
förvaltning samt om åklagarnas uppgifter.

2 §

Åklagarmyndighetens ställning och uppgift

Åklagarmyndigheten svarar självständigt och oberoende för ordnandet av åklagarvä-
sendet.

3 §

Åklagarmyndighetens organisation

Centralförvaltningsenhet för Åklagarmyndigheten är riksåklagarens byrå. För ordnan-
det av Åklagarmyndighetens verksamhet delas landet in i åklagardistrikt. Till ett åklagar-
distrikt hör en eller flera kommuner.

Högsta åklagare och chef för åklagarna är riksåklagaren.
Åklagarmyndigheten hör till justitieministeriets förvaltningsområde.

4 §

Uppgifterna för riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå ska
1) styra och utveckla Åklagarmyndigheten och åklagarverksamheten,
2) svara för att Åklagarmyndighetens verksamhet är resultatrik,
3) övervaka att åklagarnas verksamhet är lagenlig och enhetlig,
4) ha hand om Åklagarmyndighetens allmänna förvaltning, kommunikation och ut-

bildning,
5) sköta det nationella och internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde,
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6) svara för ordnandet av verksamheten för de åklagare som är undersökningsledare
när en polisman misstänks ha begått ett brott.

5 §

Åklagardistriktens uppgifter

Varje åklagardistrikt svarar för ordnandet av åklagaruppgifterna i de brottmål som
handläggs i distriktet. Det kan bestämmas om fördelningen av brottmålen för handlägg-
ning i åklagardistrikten på ett sätt som avviker från områdesindelningen, om det behövs
för att jämna ut arbetet, för en snabbare handläggning, för att utnyttja tillgänglig special-
kompetens eller av någon annan särskild orsak.

Åklagardistriktet ska inom sitt eget verksamhetsområde utveckla åklagarverksamheten
under ledning av riksåklagarens byrå, svara för åklagarverksamhetens resultat, övervaka
att åklagarnas verksamhet är lagenlig och enhetlig samt sköta myndighetssamarbetet och
det övriga samarbete som ansluter till åklagarnas uppgifter.

Dessutom ska åklagardistriktet sköta de övriga uppgifter som riksåklagarens byrå sär-
skilt ålägger det.

6 §

Ålands åklagardistrikt

I landskapet Åland svarar Ålands åklagardistrikt för ordnandet av åklagaruppgifterna i
de brottmål som handläggs i distriktet. Ålands åklagardistrikt har sitt verksamhetsställe i
Mariehamn.

Bestämmelser om det språk som ska användas inom Ålands åklagardistrikt och om per-
sonalens språkkunskaper finns i 6 kap. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

På ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagarna tillämpas vad som i denna lag
föreskrivs om ledande distriktsåklagare och distriktsåklagare.

2 kap.

Åklagare och åklagarnas uppgifter

7 §

Åklagare

Åklagare är
1) riksåklagaren och biträdande riksåklagaren,
2) statsåklagarna,
3) ledande distriktsåklagarna och ledande landskapsåklagaren,
4) specialiståklagarna,
5) distriktsåklagarna och landskapsåklagarna,
6) biträdande åklagarna.
Bestämmelser om Finlands nationella medlem i Eurojust finns i lagen om genomföran-

de av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (742/2010).

8 §

Specialåklagare

Specialåklagare är justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman. Be-
stämmelser om dessa åklagares åtalsrätt finns i 110 § i grundlagen.
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9 §

Åklagarnas uppgifter

En åklagare ska se till att det straffrättsliga ansvaret i de mål som han eller hon hand-
lägger förverkligas utan dröjsmål och på ett jämlikt och ekonomiskt sätt enligt vad parter-
nas rättsskydd och allmänintresset kräver.

10 §

Åklagarnas behörighet

Åklagarna utövar självständig och oberoende åtalsprövningsrätt. En åklagare ska i de
brottmål som åklagaren handlägger, självständigt och oberoende fatta de avgöranden som
omfattas av hans eller hennes beslutanderätt och som gäller förverkligandet av det straff-
rättsliga ansvaret.Varje åklagare är behörig i åklagaruppgifter i hela landet.

11 §

Riksåklagarens uppgifter som högsta åklagare och riksåklagarens beslutanderätt

Riksåklagaren ska
1) vara åklagare i de mål som enligt lag ska skötas av riksåklagaren eller som han eller

hon åtar sig,
2) besluta om inlämnandet av en åklagares ansökan om besvärstillstånd till högsta

domstolen och om vem som företräder åklagarna i högsta domstolen,
3) övervaka och främja åklagarverksamhetens rättsliga kvalitet och enhetlighet,
4) förordna de i 2 kap. 4 § i förundersökningslagen (805/2011) avsedda åklagare som

är undersökningsledare när en polisman misstänks ha begått ett brott.
Riksåklagaren kan överta avgörandet av ett ärende som ankommer på en underlydande

åklagare eller förordna att en underlydande åklagare ska utföra ett åtal som riksåklagaren
beslutat väcka. Riksåklagaren kan också förordna att en underlydande åklagare ska utföra
åtalsprövningen i ett mål.

Riksåklagaren kan för viss tid bevilja en sådan namngiven tjänsteman i ett annat tjäns-
teförhållande som är tjänstledig från sin åklagartjänst sådana åklagarbefogenheter som
tjänstemannen behöver för ett visst uppdrag. På den som utövar åklagarbefogenheter til-
lämpas i övrigt vad som föreskrivs om åklagare.

12 §

Biträdande riksåklagaren

Biträdande riksåklagaren bistår riksåklagaren och är riksåklagarens ställföreträdare.
Biträdande riksåklagaren avgör med samma befogenheter som riksåklagaren de ären-

den som han eller hon ska handlägga.

13 §

Statsåklagare

Vid riksåklagarens byrå finns statsåklagare.
En statsåklagare är åklagare i de ärenden och mål som han eller hon förordnats att hand-

lägga.
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14 §

Specialiståklagare

En specialiståklagare är åklagare i sådana särskilt krävande brottmål som hör till hans
eller hennes specialområde och i andra brottmål som han eller hon förordnats att handläg-
ga.

15 §

Ledande distriktsåklagare, distriktsåklagare och biträdande åklagare

Ledande distriktsåklagarna, distriktsåklagarna och biträdande åklagarna är åklagare i
brottmål som handläggs i åklagardistriktet och i andra mål som de förordnats att handläg-
ga.

16 §

Behörighetskrav

Behörighetskraven för riksåklagaren och biträdande riksåklagaren är annan högre hög-
skoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, sådan
mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och
erfarenhet av ledarskap.

Behörighetskrav för andra åklagare är annan högre högskoleexamen i juridik än magis-
terexamen i internationell och komparativ rätt. Behörighetskrav för ledande distriktsåkla-
gare är dessutom i praktiken visad ledarförmåga.

17 §

Utnämning

Bestämmelser om utnämning av riksåklagaren finns i grundlagen. Biträdande riksåkla-
garen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Statsåklagarna utnämns av statsrådet på framställning av riksåklagarens byrå.
Ledande distriktsåklagarna, specialiståklagarna och distriktsåklagarna utnämns av riks-

åklagarens byrå. Utnämning till en tjänst som ledande distriktsåklagare sker för en tid av
fem år, om det inte av särskilda skäl finns grund för att utnämna för en kortare tid.

Biträdande åklagare utnämns av åklagardistriktet till ett tjänsteförhållande för viss tid.

3 kap.

Ledning och avgörande av ärenden

18 §

Ledning

Riksåklagarens byrå leds av riksåklagaren.
Varje åklagardistrikt leds av en ledande distriktsåklagare. Ledande distriktsåklagaren

kan bistås av en eller flera åklagare som biträdande chef. De biträdande cheferna sköter
förutom uppgifterna som åklagare också sådana administrativa uppgifter inom åklagardi-
striktet som ålagts dem.
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19 §

Avgörande av administrativa ärenden

Administrativa ärenden som gäller hela Åklagarmyndigheten avgörs av riksåklagaren,
om det inte har föreskrivits eller bestämts att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Administrativa ärenden som handläggs vid riksåklagarens byrå avgörs av riksåklaga-
ren, om det inte har föreskrivits eller bestämts att någon annan tjänsteman ska avgöra ären-
det. Beslutanderätten i ett administrativt ärende som enligt lag ska avgöras av riksåklaga-
ren får inte överlåtas till någon annan tjänsteman än riksåklagaren eller biträdande rikså-
klagaren. Riksåklagaren kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en annan
tjänsteman vid riksåklagarens byrå annars har rätt att avgöra.

Administrativa ärenden som handläggs i ett åklagardistrikt avgörs av ledande distriktså-
klagaren, om inte ärendet enligt gällande bestämmelser eller Åklagarmyndighetens arbets-
ordning ska avgöras av biträdande chefen eller någon annan tjänsteman. Ledande di-
striktsåklagaren kan förbehålla sig beslutanderätten i ett administrativt ärende som en an-
nan tjänsteman inom åklagardistriktet annars har rätt att avgöra.

20 §

Fördelningen av brottmål

Brottmålen ska fördelas mellan åklagarna för handläggning så att parternas rätt att få
sitt mål avgjort på ett oberoende, opartiskt och snabbt sätt säkerställs.

Riksåklagaren kan förordna att ett brottmål ska handläggas av flera åklagare. Samtidigt
ska det bestämmas om ansvarsfördelningen mellan dem. En ledande distriktsåklagare kan
ge ett sådant förordnande till åklagare som är underställda honom eller henne.

21 §

Överlämnande av brottmål till en annan åklagare

Om en åklagare på grund av ett annat tjänsteuppdrag eller av någon annan orsak är för-
hindrad att sköta sitt åklagaruppdrag, kan åklagarens chef överlämna brottmål som åkla-
garen handlägger till en annan åklagare.

En åklagares chef kan av särskilda skäl överlämna brottmål som handläggs av åklaga-
ren till en annan åklagare, om det är ändamålsenligt med tanke på en snabb rättegång, en
jämn fördelning av arbetet, särskild kompetens eller andra motsvarande skäl. Detta kräver
samtycke av den åklagare som handlägger målet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §

Rätt att få information

En åklagare har trots sekretessbestämmelserna rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt
få behövlig information och behövliga handlingar av myndigheter och av sammanslut-
ningar som har tillsatts för att sköta offentliga uppgifter, om inte lämnande av informatio-
nen eller handlingen till åklagaren eller användning av informationen som bevis har för-
bjudits eller begränsats i lag.

Åklagaren har, trots att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, styrelsemedlemmar
eller arbetstagare är bundna av företags-, bank- eller försäkringshemlighet, rätt att få den
information som behövs för ett tjänsteuppdrag. Åklagaren har rätt att ur Rättsregistercen-
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tralens bötesregister få den information om bötesstraff och verkställighet av bötesstraff
som behövs vid åtalsprövningen.

Åklagarens rätt till information enligt 1 mom. omfattar dock inte information som en
myndighet eller en sammanslutning som har tillsatts för att sköta en offentlig uppgift har
fått tillstånd att ta del av för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för plane-
rings- och utredningsuppgifter.

23 §

Tystnadsplikt och tystnadsrätt

Vad som i fråga om polisens personal föreskrivs om tystnadsplikt i 7 kap. 1 § i polisla-
gen (872/2011) och om skyldighet att lämna ut information i 5 § i det kapitlet ska också
tillämpas på Åklagarmyndighetens personal.

En åklagare har tystnadsrätt i fråga om sådan i 7 kap. 3 § 1 mom. i polislagen avsedd
information som åklagaren har fått när han eller hon varit undersökningsledare enligt
2 kap. 4 § i förundersökningslagen.

Bestämmelser om åklagarens tystnadsplikt och tystnadsrätt när åklagaren fastställer en
europeisk utredningsorder finns i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk
utredningsorder på det straffrättsliga området (430/2017).

Bestämmelser om skyldighet för dem som hör till Åklagarmyndighetens personal att
vittna vid en rättegång trots den tystnadsplikt som avses i 1 mom. eller den tystnadsrätt
som avses i 2 mom. finns i 17 kap. 12 § 3 mom. i rättegångsbalken.

24 §

Jäv

En åklagare är jävig, om
1) åklagaren eller en närstående till honom eller henne är part,
2) målet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för åklagaren eller en närstå-

ende till honom eller henne,
3) åklagaren eller en närstående till honom eller henne är biträde eller ombud för en

part eller för den för vilken målet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,
4) åklagaren står i anställningsförhållande eller i ett sådant uppdragsförhållande som

har samband med det föreliggande målet till en part eller till någon för vilken målet kan
väntas medföra nytta eller skada,

5) åklagaren är medlem av styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller förvaltningsrå-
det eller är verkställande direktör eller har motsvarande ställning i en sådan sammanslut-
ning, stiftelse eller offentligrättslig inrättning som är part eller för vilken målet kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada, eller

6) någon annan omständighet än en sådan som avses i 1–5 punkten kan ge motiverad
anledning att ifrågasätta åklagarens opartiskhet i målet.

Som närstående till en åklagare anses de personer som avses i 28 § 2 och 3 mom. i för-
valtningslagen (434/2003).

En åklagare får även om han eller hon är jävig vidta åtgärder som inte tål uppskov.
Åklagaren ska underrätta den som förordnar ställföreträdare för åklagaren om jävet.

25 §

Beredskap

Riksåklagaren kan på ett ändamålsenligt sätt ordna åklagarberedskap utanför tjänstetid.
En ledande distriktsåklagare kan förordna att en åklagare ska stå i beredskap under

tjänstetid, om det behövs för att säkerställa att åklagaren kan nås för avgörande av
brådskande ärenden som hör till åklagarens beslutanderätt.
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Den åklagare som på förordnande av riksåklagaren står i beredskap är, när han eller hon
står i beredskap, behörig att fatta beslut om åtgärder i ett mål som en annan åklagare har
förordnats att handlägga, om åtgärden inte tål uppskov.

26 §

Verksamhet som ombud eller biträde

På en åklagares rätt att vara ombud eller biträde vid en rättegång tillämpas vad som i
15 kap. 3 § i rättegångsbalken föreskrivs om tjänstemän och lagfarna medlemmar av en
allmän domstol.

Bestämmelser om åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan beträffande dennes
privaträttsliga anspråk finns i 3 kap. 9 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

27 §

Handläggning av tjänsteåtal

Riksåklagaren och biträdande riksåklagaren åtalas för tjänstebrott vid högsta domsto-
len. Åklagare är antingen justitiekanslern i statsrådet eller riksdagens justitieombudsman.

En statsåklagare, ledande distriktsåklagare, specialiståklagare, distriktsåklagare och bi-
trädande åklagare åtalas för tjänstebrott vid hovrätten. Åklagare är antingen justitiekans-
lern i statsrådet eller riksdagens justitieombudsman eller en åklagare som förordnats av
justitiekanslern i statsrådet eller justitieombudsmannen.

28 §

Handläggning av skadeståndsärenden som gäller Åklagarmyndigheten

Bestämmelser om handläggning av skadeståndsärenden som gäller Åklagarmyndighe-
ten finns i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014).

29 §

Närmare bestämmelser

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller åklagarnas språkkunskaper, om behö-
righeten för och utnämningen av andra tjänstemän vid Åklagarmyndigheten än åklagare
och om avgörande av ärenden som gäller förvaltningsklagan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Närmare bestämmelser om Åklagarmyndighetens organisation och åklagardistrikt, per-
sonal, åklagarnas administrativa uppgifter samt förordnandet till uppgifterna, uppgiften
som biträdande chef och förordnandet till uppgiften, utnämning av åklagare till tjänsteför-
hållande för viss tid och beslutanderätten när det gäller personalens tjänsteförhållanden får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §

Åklagarmyndighetens arbetsordning

I Åklagarmyndighetens arbetsordning, som fastställs av riksåklagaren, bestäms det om
ordnandet av arbetet vid Åklagarmyndigheten. I arbetsordningen kan det bestämmas om
skötseln av tjänstemännens uppgifter och deras vikarier, fördelningen av brottmål i åkla-
gardistriktet, ordnandet av åklagaruppgifterna, handläggningen av mål och ärenden samt
om andra frågor inom Åklagarmyndighetens förvaltning som är behövliga med tanke på
ordnandet av verksamheten.
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5 kap.

Ikraftträdande

31 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.
Genom denna lag upphävs lagen om åklagarväsendet (439/2011), nedan den upphävda

lagen.

32 §

Hänvisningsbestämmelse

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om allmänna åklagaren ska tillämpas på
åklagare.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om Riksåklagarämbetet ska gälla riksåkla-
garens byrå.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om åklagarämbeten, ledande häradsåklagare
och häradsåklagare ska på motsvarade sätt gälla åklagardistrikt, ledande distriktsåklagare
och distriktsåklagare.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av en annan lag
hänvisas till den upphävda lagen, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelse
i denna lag.

33 §

Övergångsbestämmelser som gäller uppgifterna

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs de ärenden som är anhängiga vid åklagaräm-
betena och Riksåklagarämbetet samt övergår de avtal och förbindelser som ingåtts av
åklagarämbetena och Riksåklagarämbetet med de rättigheter och skyldigheter som följer
av dem till Åklagarmyndigheten.

34 §

Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Bestämmelser om personalens ställning finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen
(750/1994).

Vid ikraftträdandet av denna lag ombildas tjänsterna vid åklagarämbetena och Rikså-
klagarämbetet till gemensamma tjänster för Åklagarmyndigheten. Sådan ombildning av
tjänsten som avses här kräver inte den till tjänsten utnämnda tjänstemannens samtycke.

Vid ikraftträdandet av denna lag upphör tjänsterna som ledande häradsåklagare vid
åklagarämbetena och tjänsteförhållandena upphör utan uppsägning. Varje ledande härads-
åklagare överförs till en tjänst som distriktsåklagare till det distrikt eller den enhet som
motsvarar verksamhetsstället vid tidpunkten för ikraftträdandet av lagen. Tjänsterna som
häradsåklagare ombildas till tjänster som distriktsåklagare och placeras i de distrikt och
enheter som följer av deras verksamhetsställen vid ikraftträdandet av lagen.

Sådana tjänster som häradsåklagare i fråga om vilka den till tjänsten utnämnda perso-
nen vid ikraftträdandet av lagen är förordnad till en uppgift som specialiståklagare som
gäller tills vidare ombildas till specialiståklagartjänster vid ikraftträdandet av lagen. Till
tjänster som specialiståklagare ombildas också de tjänster som häradsåklagare som har in-
rättats för skötseln av specialiståklagares uppgifter.
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Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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