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Påförande av brottsofferavgift 

ÄRENDET ANHÄNGIGGJORDES 

Justitiekanslern granskar straffdomar i enlighet med 3 § 3 mom. i lagen om justitiekanslern i 

statsrådet. Vid denna granskning fästes uppmärksamhet vid Helsingfors tingsrätts dom nr 

21/122625 (ärendenummer R 19/9247), som givits den 21 maj 2021. Enligt domslutet hade 

svaranden dömts till fängelsestraff för brott som begåtts innan ikraftträdandet av lagen om 

brottsofferavgift. Trots detta hade svaranden påförts brottsofferavgift. 

 

UTREDNING 

Från Helsingfors tingsrätt har inhämtats tingsdomarens utredning som daterats den 1 septem-

ber 2022. 

 

Tingsdomaren bekräftar att svaranden i ärendet dömts till fängelsestraff för brott som begåtts 

innan ikraftträdandet av lagen om brottsofferavgift och att svaranden trots detta hade påförts 

brottsofferavgift. Enligt tingsdomaren har det sagda berott på misstag som skett av oaktsamhet 

då hens uppmärksamhet slappnat av för ett ögonblick. 

 

AVGÖRANDE 

Enligt 9 kap. 1 § 2 mom. i domstolslagen ska domaren bland annat vara samvetsgrann och 

omsorgsfull i sin tjänsteutövning. 
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Enligt 2 § i lagen om brottsofferavgift är den skyldig att betala brottsofferavgift som dömts till 

straff för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse. Enligt 4 § 1 mom. i 

nämnda lag påför domstolen brottsofferavgiften när den dömer ut straffet. Lagen om brottsof-

feravgift trädde i kraft den 1 december 2016 och dess bestämmelser tillämpas på brott som 

begåtts efter att lagen trädde i kraft. 

 

I det aktuella fallet har svaranden dömts för brott som begåtts 22.8.2014-30.6.2015 och 

1.3.2013-28.2.2015. Tingsrätten har således förfarit felaktigt då svaranden påförts brottsoffer-

avgift trots att svaranden dömts för brott som begåtts innan lagen om brottsofferavgift trädde i 

kraft. 

 

Jag uppmärksammar tingsdomaren på vikten av att iaktta omsorg och noggrannhet vid tillämp-

ningen av bestämmelserna om påförande av brottsofferavgift. 

 

Jag ber att mitt beslut ges tingsdomaren till kännedom. 

 

Detta dokument har undertecknats elektroniskt. 

 

 
Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Petri Martikainen  
 
 
Avdelningschef 

Referendarieråd Markus Löfman 
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