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Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
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Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse, som er genstand for en retssag. For oplysninger om
mindre forseelser såsom færdselsforseelser, der normalt medfører bødestraf, se faktablad 5. Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde udførlige
oplysninger om dine rettigheder her.
Oversigt over straffesagens forløb
Følgende er en oversigt over de almindelige faser i en straffesag:
Strafferetlig efterforskning
Behandling af tiltalen og anklagerens andre afgørelser
Retssag
Fuldbyrdelse af dommen
Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder kan findes i faktabladene. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk
rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.
Europa-Kommissionens rolle
Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med
eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvor og til hvem man kan klage.
Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge
1 – Juridisk bistand
2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning
Afhøring
Anholdelse
Første retsmøde
Inden hovedretsmødet
Klager over politiets indsats
Sproglige rettigheder
3 – Mine rettigheder under retssagen
4 – Mine rettigheder efter retsafgørelsen
5 – Overtrædelse af færdselsloven
Relevante links
Straffesager ved distriktsdomstolen
Sidste opdatering: 15/01/2020
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
1 - Juridisk bistand
Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår
og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer,
hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.
Hvordan finder jeg en advokat?
Enhver, der mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, har ret til advokatbistand. Politiet kan spørge den mistænkte, om vedkommende ønsker en
advokat, men ifølge loven er advokatbistand ikke nødvendig, medmindre den mistænkte er blevet tilbageholdt, arresteret eller varetægtsfængslet. Generelt
har enhver person, der underkastes forhør, ret til advokatbistand efter eget valg. Politiet kan også hjælpe den mistænkte med at finde en advokat, hvis den
mistænkte mener at have brug for en advokat, men ikke kender en.
Der er ikke noget monopol på advokatgerningen i Finland, hvilket betyder, at enhver med en juridisk embedseksamen kan fungere som advokat (den
gældende lov er i øjeblikket ved at blive revideret). Det er muligt at søge efter en advokat med speciale i straffesager på
det finske advokatsamfunds
websted. Det er ligeledes muligt at få hjælp fra retshjælpskontorerne (kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne findes
her).
Betaling af advokatsalær
Som hovedregel betaler enhver, der gør brug af advokatbistand, selv advokatsalæret. Personer, der ikke har tilstrækkelige midler, er berettiget til retshjælp. I
så fald betaler staten helt eller delvist advokatsalæret. Hvis en person mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, hvor den laveste straf er fire
måneders fængsel, kan den mistænkte anmode om at få udpeget en advokat. Staten betaler forsvarsadvokatens salær. Hvis den mistænkte idømmes en
straf for lovovertrædelsen, skal den mistænkte imidlertid betale forsvarsadvokatens salær tilbage til staten, medmindre den mistænkte på grund af lav
indkomst er berettiget til retshjælp. Det beløb, som den mistænkte skal betale, fastsættes på samme betingelser som for retshjælp.
Forsvarsadvokaten kan være en beskikket advokat eller en anden advokat eller jurist. Hvis den mistænkte ønsker en bestemt forsvarsadvokat, vil den
pågældende advokat normalt blive udpeget som forsvarer.
Relevante links
Suomen Asianajajaliitto – Det finske advokatsamfund

Finnish Bar Association – Det finske advokatsamfund
Finlands Advokatförbund
Oikeusaputoimistojen yhteystiedot – Kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne
Kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne
Kontatinformation för rättshjälpsbyråerna
Indkomstgrænser for ret til retshjælp
Inkomstgränser för rätt till rättshjälp
Sidste opdatering: 15/01/2020
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
2 - Mine rettigheder i forbindelse med den strafferetlige undersøgelse og inden sagen kommer for retten
Hvad er formålet med en strafferetlig undersøgelse?
Politiet skal indlede en strafferetlig undersøgelse, hvis der er grund til at antage, at der er begået en lovovertrædelse. Politiet kan blive underrettet om
mistanken af ofret for lovovertrædelsen. Politiet kan også finde frem til formodede lovovertrædelser på andre måder, og de skal derefter indlede en
undersøgelse (eksempelvis kan politiet selv blive opmærksom på, at der er ved at blive begået en lovovertrædelse).
Hvilke stadier består undersøgelsen af?
I løbet af den strafferetlige undersøgelse forsøger man at finde frem til oplysninger om den begåede lovovertrædelse og de personer, der er involveret heri,
og at indsamle de beviser, der er nødvendige for at kunne foretage en vurdering af anklagepunkterne og senere i forbindelse med retssagen. Den
strafferetlige undersøgelse gennemføres af politiet eller i nogle tilfælde af det finske grænsepoliti, militæret eller af de finske toldmyndigheder. Alle
myndigheder, der kan gennemføre undersøgelsen, omtales som "politiet" i disse faktablade.
Afhøring
Politiet kan bede dig møde op på politistationen til afhøring. Politiet kan også ringe til dig og afhøre dig telefonisk. Formålet med afhøringen er at klarlægge,
hvorvidt der er grund til at antage, at der har fundet en lovovertrædelse sted, og at du har begået den.
Anholdelse
Du skal komme til afhøring, hvis du bliver bedt om det, og hvis du udebliver, kan politiet hente dig. I påkommende tilfælde kan politiet også anholde dig.
Første retsmøde
Hvis politiet indgiver en anmodning om en frihedsberøvende foranstaltning i forhold til dig, skal grundlovsforhøret finde sted inden for fire dage efter, at du er
blevet anholdt. Retten afholder et grundlovsforhør og afgør, hvorvidt du skal varetægtsfængsles eller løslades. Hvis du bliver varetægtsfængslet, fastsætter
retten også den seneste dato for, hvornår der skal rejses tiltale.
Hvis politiet ikke indgiver anmodning om en frihedsberøvende foranstaltning, kan det første retsmøde i din sag være selve hovedretsmødet i retten.
Inden hovedretsmødet foretager anklageren en vurdering af anklagepunkterne
Inden hovedretsmødet gennemfører politiet en strafferetlig undersøgelse og samler alt relevant materiale i en sagsmappe. Sagsmappen videregives til
anklageren. Anklageren træffer derefter afgørelse om, hvorvidt det er sandsynligt at antage, at der har fundet en lovovertrædelse sted, og at du har begået
den.
Politiet skal informere dig og din advokat om udviklingen i den strafferetlige undersøgelse og om de beviser, der foreligger vedrørende din skyld i
lovovertrædelsen. Du kan også selv eller med hjælp fra din advokat samle beviser, som taler imod din skyld, og anmode om, at dette medtages i politiets
undersøgelsesmateriale.
Der kan gennemføres flere afhøringsrunder inden selve hovedretsmødet. Der kan også blive tale om flere grundlovsforhør.
Mine rettigheder i forbindelse med den strafferetlige undersøgelse
Klik på nedenstående link for at finde yderligere oplysninger om dine rettigheder på de forskellige undersøgelsesstadier.
Afhøring (1)
Anholdelse (2)
Første retsmøde (3)
Inden hovedretsmødet foretager anklageren en vurdering af anklagepunkterne (4)
Klage over politiets handlinger (5)
Sproglige rettigheder (6)
Afhøring (1)
Hvorfor ønsker politiet at afhøre mig?
Hvis politiet har mistanke om, at du ved noget om en påstået lovovertrædelse, kan de afhøre dig. Formålet med afhøringen er at klarlægge den påståede
lovovertrædelse og finde frem til den person, der begik den. Du kan også blive afhørt, fordi politiet ønsker at finde ud af, hvilke fordele lovovertrædelsen har
givet, selv om du ikke er mistænkt for den.
Hvad får jeg at vide om mine rettigheder?
Politiet skal informere dig om din retsstilling i forbindelse med afhøringen (offer/mistænkt/vidne) så hurtigt som muligt og som minimum inden afhøringen
begynder. Generelt har du ret til advokatbistand under afhøringen, hvis du enten er offer eller mistænkt i sagen. Hvis du afhøres som mistænkt i sagen, skal
politiet også fortælle dig, hvilken lovovertrædelse du er mistænkt for.
Hvis politiet har anholdt dig, fordi de mistænker dig for at have begået en lovovertrædelse, eller hvis du er blevet anholdt eller varetægtsfængslet, skal politiet
uden unødig forsinkelse oplyse dig om din ret til advokatbistand. Hvis du beder om at få en advokat, behøver du generelt ikke at svare på nogen spørgsmål,
før din advokat er kommet. Du skal dog altid give korrekte personoplysninger, selv om din advokat ikke er til stede.
Politiet har pligt til at behandle dig roligt og rationelt under afhøringen. Politiet må ikke afgive bevidst urigtige oplysninger, løfter eller opdigte historier
vedrørende særlige fordele og heller ikke trætte, true eller bruge tvang over for den person, der afhøres, eller anvende andre upassende midler eller metoder
til at påvirke personens viljestyrke, hukommelse, dømmekraft eller frihed til at træffe beslutning med henblik på at fremprovokere en tilståelse eller påvirke
indholdet af den afgivne erklæring.
Hvad sker der, hvis jeg ikke taler det lokale sprog?

Hvis du ikke taler finsk eller svensk, vil politiet sørge for at skaffe en tolk til dig, som kan bistå dig under afhøringen. For yderligere oplysninger om dine
sproglige rettigheder se Sproglige rettigheder (6). Nogle politifolk kan anvende engelsk under afhøringen. Du skal ikke betale for tolken. Tolken skal
oversætte politiets spørgsmål og dine svar.
Ved afhøringens afslutning vil du og tolken få mulighed for at gennemgå afhøringsprotokollen, og du kan påpege, hvis politiet har registreret ukorrekte
oplysninger. Det er meget vigtigt, at du gennemgår protokollen grundigt sammen med tolken, fordi indholdet heraf kan bruges mod dig i forbindelse med en
retssag.
Vil jeg have mulighed for at tale med en advokat?
Som udgangspunkt har du ret til advokatbistand under afhøringen, uanset om du er blevet anholdt eller ej. Du behøver generelt ikke at svare på nogen
spørgsmål, før din advokat er kommet. Hvis du har behov for tolkebistand, kan du også gøre brug heraf under samtaler med din advokat.
Hvis du kender en advokat, som du gerne vil benytte, kan du bede politiet om at kontakte den pågældende. Hvis du ikke kender nogen advokat, der kan
bistå dig, kan politiet skaffe dig en advokat. Desuden kan politiet give dig en liste over advokater, som ofte fører straffesager, eller give dig en liste over
advokater, der er medlemmer af den finske advokatsammenslutning. Du kan således selv vælge en advokat, som politiet derefter vil kontakte.
Skal jeg besvare politiets spørgsmål?
Du skal altid give politiet dine korrekte personoplysninger. Du behøver ikke at svare på andre spørgsmål. Hvis du har kendskab til forhold, der kan bidrage til
opklaringen af lovovertrædelsen og fjerne mistanken omkring din person, kan det være hensigtsmæssigt at besvare spørgsmålene. Du bør rådføre dig med
din advokat om, hvorvidt du skal besvare spørgsmålene eller ej.
Politiet skal også følge loven for så vidt angår tidspunkterne for, hvornår afhøring er tilladt. Generelt må der ikke foretages afhøring i tidsrummet fra kl. 22 til
7. For yderligere oplysninger om, hvornår afhøring er tilladt, se
Kan politiet foretage kropsvisitering og tage mine fingeraftryk?

her.

Hvis du mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, har politiet ret til at tage dine fingeraftryk. Politiet har ret til at foretage en legemsbesigtigelse dvs., at de kan kontrollere, hvad du har i dit tøj eller i øvrigt har på dig - hvis du mistænkes for en lovovertrædelse, hvor maksimumsstraffen er mindst seks
måneders fængsel, eller den påståede lovovertrædelse er en lovovertrædelse, der er nævnt i kapitel 5, afsnit 10, i
Lov om tvangsmidler.
Politiet har ret til at foretage en legemsundersøgelse, herunder udtage en blodprøve eller foretage anden legemsundersøgelse, hvis du er mistænkt for en
lovovertrædelse, hvor maksimumsstraffen er mere end 6 måneders fængsel, eller hvis lovovertrædelsen er en lovovertrædelse, der er nævnt i kapitel 5,
afsnit 11, i
Lov om tvangsmidler. I praksis er almindelige lovovertrædelser, f.eks. tyveri, forsætlig legemsbeskadigelse og narkotikalovovertrædelser,
lovovertrædelser i forbindelse med hvilke, der kan foretages kropsvisitering, og det kan indebære, at der tages en dna-prøve.
Anholdelse (2)
Hvorfor kan politiet anholde mig?
Formålet med en anholdelse er at sikre den strafferetlige undersøgelse. Politiet kan anholde dig, hvis de mistænker dig for en alvorlig lovovertrædelse, for
hvilken minimumsstraffen er to års fængsel. I så tilfælde behøver de ikke andre grunde til at foretage en anholdelse, end at der foreligger tilstrækkelig alvorlig
mistanke om, at du har begået lovovertrædelsen. Hvis de mistænker dig for at have begået en mindre alvorlig lovovertrædelse, f.eks. forsætlig
legemsbeskadigelse eller tyveri, kan de anholde dig, hvis de foruden den påståede lovovertrædelse har grund til at antage, at du vil
stikke af eller på anden måde undgå undersøgelsen
vanskeliggøre undersøgelsen eller
begå andre lovovertrædelser.
Derudover kan politiet anholde dig, hvis de ikke kender dig, og hvis du afviser at oplyse dit navn eller adresse, eller hvis du oplyser et navn eller en adresse,
der er åbenlyst forkert. Hvis du ikke har permanent bopæl i Finland, og det er sandsynligt, at du vil forlade landet for at undgå en undersøgelse, retssagen
eller fuldbyrdelsen af straffen, kan politiet også anholde dig.
En tjenestemand, der har beføjelse til at træffe beslutninger om anholdelser, vil træffe beslutning om din anholdelse, og det er ikke nødvendigt at have en
retskendelse. Tjenestemænd, der kan træffe beslutninger om anholdelser, omfatter højtstående politifolk, den offentlige anklager og højtstående told- og
grænsebetjente. Kapitel 1, afsnit 6, i
Lov om tvangsmidler indeholder bestemmelserne om tjenestemænd, der kan foretage anholdelser.
Hvad får jeg at vide om min anholdelse?
Politiet skal fortælle dig, hvorfor du er anholdt, så snart du bliver erklæret anholdt eller anholdes på grundlag af en arrestordre. De skal desuden underrette et
familiemedlem eller en anden person, der står dig nær, om anholdelsen, hvis du anmoder herom, medmindre dette vanskeliggør undersøgelsen.
Jeg taler ikke det lokale sprog. Har jeg ret til tolkebistand?
Hvis du ikke taler finsk eller svensk, vil politiet sørge for at skaffe en tolk til dig. For yderligere oplysninger om dine sproglige rettigheder se Sproglige
rettigheder (6). Nogle gange kan politifolkene også foretage deres afhøring på engelsk, hvis I begge mener, at I kan klare jer på engelsk. Du behøver ikke at
svare på nogen spørgsmål, før din tolk er kommet.
Vil jeg have mulighed for at tale med min advokat?
Du har altid ret til at tale med din advokat, når du er blevet anholdt. På din anmodning vil du også få udpeget en forsvarer. Staten betaler din forsvarers
vederlag. Du kan selv vælge din advokat, men den pågældende skal have en juridisk embedseksamen.
Du har ret til at tale din advokat uden politiets tilstedeværelse, og din samtale må ikke overhøres eller optages. Hvis du har brug for en tolk, vil den
pågældende også kunne være til stede under dine samtaler med din advokat.
Skal jeg besvare politiets spørgsmål?
Du behøver ikke besvare politiets spørgsmål, men du skal give dine personoplysninger. Undertiden kan det være i din egen interesse, at du besvarer
spørgsmålene, fordi det kan medvirke til at belyse, hvad der skete, og eventuelt bidrage til at reducere mistanken til dig. Når retten tager stilling til din skyld,
kan den tage med i sine overvejelser, at du ikke har besvaret spørgsmålene. Imidlertid vil det aldrig være en tilstrækkelig grund til at ifalde straf, at man ikke
har besvaret spørgsmålene.
Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?
Det er din grundlæggende rettighed, at du ikke er forpligtet til at hjælpe retten med at påvise din skyld. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at sige noget,
der underbygger din skyld.
Hvis du imidlertid beslutter dig for kun at ville udtale dig i retten, skal du være forberedt på at skulle forklare, hvorfor du ikke har sagt noget før. Retten kan
tage i betragtning, at du under retssagen kun sagde, at du var et andet sted, da lovovertrædelsen fandt sted. Dette kan være skadeligt for din forklarings
troværdighed.
Hvis du nævner ting under afhøringen, som senere viser sig at være til skade for din sag, kan din forklaring eventuelt blive brugt imod dig. Hvis du afgiver en
anden forklaring under retssagen end under afhøringen, skal du kunne forklare hvorfor, for ellers vil retten måske ikke mene, at din forklaring er troværdig.
Har jeg mulighed for at kontakte mine familiemedlemmer?

Du har ret til at have kontakt med dine nærmeste pårørende, f.eks. medlemmer af din nærmeste familie, medmindre politiet har en alvorlig grund til at
begrænse dine kontakter. Politiet skal uden unødig forsinkelse underrette dine nærmeste pårørende om din anholdelse, medmindre dette forårsager
vanskeligheder for undersøgelsen.
Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg kontakte min ambassade?
Du har ret til at kontakte din ambassade, medmindre politiet har en alvorlig grund til at begrænse dine kontakter. Generelt bliver ambassaden underrettet
senest, når politiet indgiver en anmodning om en arrestordre på dig.
Kan politiet tage mine fingeraftryk? Må min dna-test registreres?
Generelt gælder, at hvis du er blevet anholdt, kan politiet altid tage dine fingeraftryk og registrere din dna-test.
Kan politiet foretage en undersøgelse af mig?
Politiet kan bestemme, at der skal foretages en undersøgelse af dig. Det kan være en legemsbesigtigelse for at finde ud af, hvad du har i dit tøj og i øvrigt
har på dig, eller en legemsundersøgelse, som omfatter en visitering af din krop, udtagning af blodprøve og anden undersøgelse af din krop.
Hvis legemsundersøgelsen kræver medicinsk ekspertise, er det kun en læge, der må foretage den. Ellers foretages den af politiet eller en
sundhedsprofessionel.
Lovgivningen indeholder betingelser for, hvornår det er tilladt at gennemføre en legemsundersøgelse, eksempelvis afhængigt af, hvor alvorlig mistanken er. I
praksis giver alle almindelige lovovertrædelser (f.eks. tyveri, forsætlig legemsbeskadigelse og narkotikalovovertrædelser) politiet mulighed for at foretage en
kropsvisitering.
Hvad sker der, hvis jeg anholdes på grundlag af en europæisk arrestordre?
Hvis en anden medlemsstat har udstedt en europæisk arrestordre på dig, kan du blive anholdt og tilbageholdt med henblik på udlevering til den medlemsstat,
der har udstedt arrestordren Under grundlovsforhøret har du ret til en forsvarer og en tolk. Staten betaler deres vederlag, og du skal ikke betale beløbene
tilbage til staten. Du kan selv vælge din advokat på samme måde, som hvis du ellers er mistænkt for en lovovertrædelse.
Første retsmøde (3)
Hvorfor skal der finde et første retsmøde sted?
Hvis politiet indgiver en anmodning om en frihedsberørende foranstaltning i forhold til dig, skal retten træffe afgørelse om tilbageholdelsen. Hvis du ikke er
blevet anholdt, og politiet ikke anmoder om en frihedsberøvende foranstaltning i forhold til dig, vil det første retsmøde normalt udgøre
retsmøde.

sagens vigtigste

Hvis du er blevet anholdt, skal politiet anmode om en frihedsberøvende foranstaltning så hurtigt som muligt og senest inden kl. 12 på tredjedagen efter, at du
blev anholdt. Hvis dette ikke sker, skal du løslades. Retten skal uden unødig forsinkelse behandle anmodningen om en frihedsberørende foranstaltning.
Hvis du er anholdt, skal anmodningen om en frihedsberøvende foranstaltning behandles senest inden for fire dage fra den dag, hvor du blev anholdt. Retten
afholder et grundlovsforhør og afgør, om du skal tilbageholdes eller løslades. I stedet for at bestemme, at du skal tilbageholdes, kan retten også udstede et
rejseforbud.
Sammen med tilbageholdelsen kan retten også anordne begrænsninger i dine kontakter. Det betyder, at du i starten af din tilbageholdelse ikke må have
kontakt med andre end din advokat.
Der findes ikke noget kautionssystem i Finland, dvs., at du ikke kan stille et pengebeløb til rådighed for retten, der vil give dig mulighed for at blive løsladt,
mens du afventer hovedretsmødet.
Har jeg ret til advokatbistand?
I forbindelse med grundlovsforhøret har du ret til en advokat. På din anmodning skal advokaten udpeges som din forsvarer, hvilket betyder, at staten betaler
den pågældendes vederlag. Du har også ret til at varetage dit eget forsvar, men hvis politiet anmoder om en frihedsberøvende foranstaltning, anbefales det
at få bistand fra en advokat. Du kan selv vælge din advokat.
Har jeg ret til tolkebistand, hvis jeg ikke forstår sproget?
Hvis du ikke forstår finsk eller svensk, vil retten indkalde en tolk. Staten betaler tolkens vederlag. For yderligere oplysninger om dine sproglige rettigheder se
Sproglige rettigheder (6). Under retsmødet vil anmodningen om en frihedsberøvende foranstaltning blive tolket for dig, hvis du ikke har gennemgået den med
din advokat og tolk inden mødet. Under retsmødet vil samtlige indlæg blive tolket, hvis det er nødvendigt.
Har jeg pligt til at udtale mig i retten?
Du er ikke forpligtet til at udtale dig i retten? Hvis du har en advokat, kan den pågældende svare på dine vegne på anmodningen om en frihedsberøvende
foranstaltning. Du har dog ret til at blive hørt personligt, hvis du ønsker det.
Skal jeg give andre oplysninger i retten?
I retten – ligesom det gælder for den strafferetlige undersøgelse – skal du ikke give nogen oplysninger om den påståede lovovertrædelse. Det kan dog ofte
hensigtsmæssigt. Din advokat vil hjælpe dig med at afgøre, hvorvidt det vil være bedre at udtale sig og give oplysninger.
Vil jeg blive tilbageholdt eller løsladt efter retsmødet?
Hvis retten finder, at der er grund til at tilbageholde dig, og at et rejseforbud ikke er tilstrækkeligt, vil du blive tilbageholdt. Hvis du ikke har permanent adresse
i Finland, kan et rejseforbud ikke gennemføres i praksis.
Hvis retten finder, at der ikke er nogen grund til at tilbageholde dig, vil den bestemme, at du skal løslades med det samme. I Finland er det ikke muligt at stille
garanti i form af et pengebeløb. Ved grundlovsforhørets afslutning vil du enten blive tilbageholdt, få rejseforbud eller blive løsladt. Selv om retten beslutter, at
du skal tilbageholdes, kan det fraviges, hvis eksempelvis din helbredsmæssige tilstand gør dette uhensigtsmæssigt.
Hvis du tilbageholdes, vil retten fastsætte en dato for, hvornår anklageren skal have fremlagt anklagepunkterne. Tidsfristen kan forlænges, hvis anklageren
kræver det. Der er ikke nogen maksimal tidsfrist for fremlæggelse af anklagepunkterne, men der må ikke medgå mere tid, end hvad der er nødvendigt for at
kunne afslutte den strafferetlige undersøgelse og forberede anklagepunkterne.
Hvis det viser sig, at den fastsatte frist for fremlæggelse af anklagepunkterne er for kort, kan retten forlænge den på anklagerens anmodning. Retten skal
give dig og din advokat mulighed for at blive hørt på grund af anmodningen.
Er grundlovsforhøret offentligt?
Generelt er retsmøder offentlige, og det gælder også grundlovsforhør. Af undersøgelsesmæssige årsager vil politiet imidlertid generelt anmode om, at
grundlovsforhøret afholdes for lukkede døre, og at sagsakterne hemmeligholdes, indtil der er foretaget en vurdering af anklagepunkterne. Det endelige
resultat af retsmødet er altid offentligt.
Kan jeg anke, hvis retten bestemmer, at jeg skal varetægtsfængsles?
Du kan anke den frihedsberøvende foranstaltning ved appeldomstolen, uden at der er en nærmere angivet ankefrist. Appeldomstolen vil vurdere din anke
som en hastesag. Som udgangspunkt er retsmøderne ved appeldomstolen skriftlige.
Retten skal vurdere din tilbageholdelse igen, hvis du kræver dette, også selv om du ikke har anket varetægtsfængslingen. En sag om varetægtsfængsling
behøver dog ikke at blive taget op til fornyet vurdering, før der er gået to uger efter det første retsmøde. Din advokat vil give dig yderligere oplysninger om

betingelserne i henhold til hvilke du kan beslutte dig for at kræve en fornyet vurdering. Når din varetægtsfængsling vurderes igen, kan dette også ske via en
videoforbindelse. Du er enten alene eller sammen med din advokat i fængslet, og dommeren sidder enten alene i retten eller sammen med din advokat, og
du medvirker via en videoforbindelse.
Må jeg forlade landet, inden sagen kommer for retten?
Hvis retten i forbindelse med grundlovsforhøret beslutter, at du skal løslades, kan du frit forlade landet. Hvis retten udsteder et rejseforbud, vil indholdet af
rejseforbuddet fremgå af retskendelsen. Hvis undersøgelsen mod dig fortsættes, og du har forladt landet, kan du om nødvendigt tilbageholdes in absentia,
og der vil blive udstedt en europæisk arrestordre på dig, hvis man ikke kan komme i kontakt med dig.
Inden hovedretsmødet foretager anklageren en vurdering af anklagepunkterne (4)
Hvad sker der inden hovedretsmødet?
Politiet forestår den strafferetlige undersøgelse, og når den er afsluttet, sender de sagsmappen til anklageren. Hvis du har fået udpeget en forsvarer, får den
pågældende også tilsendt sagsakterne.
Du og din advokat har ret til at anmode om yderligere undersøgelse, hvis I mener, at undersøgelsen ikke er fyldestgørende. Du har ret til at få en kopi af
sagsakterne. Hvis du ikke har fået udpeget en forsvarer, vil undersøgelsesmaterialet ikke automatisk blive fremsendt til dig eller din advokat.
Herefter afgør anklageren, om der er grundlag for at rejse tiltale. Hvis der rejses tiltale, vil du modtage en kopi af indkaldelsen til forberedende retsmøde, og
du vil også blive indkaldt til hovedretsmødet. I indkaldelsen til det forberedende retsmøde oplistes anklagepunkterne samt de beviser og vidner, som
anklageren vil lægge til grund med henblik på at bevise din skyld hævet over enhver tvivl.
Du har ret til udpege dine egne vidner og forelægge dine egne beviser. Generelt er det bedre, hvis politiet afhører folk i løbet af den strafferetlige
undersøgelse inden retsmødet. Du skal spørge din advokat, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indkalde et vidne, og anklageren ikke har udpeget den
pågældende.
Vil der altid være et hovedretsmøde?
Hvis anklageren mener, at der ikke er nogen sandsynlig grund, som underbygger din skyld, vil den pågældende beslutte at frafalde anklagepunkterne
(undlade at rejse tiltale), og sagen vil normalt afsluttes. Hvis det sker, og du er varetægtsfængslet, vil du blive løsladt med det samme.
Anklageren kan også beslutte at frafalde anklagepunkterne, selv om den pågældende mener, at du er skyldig. I så tilfælde mener anklageren ikke, at en
retssag er nødvendig. Dette kan være tilfældet ved en mindre alvorlig lovovertrædelse eller på grund af din unge alder. Hvis du mener, at du er uskyldig, selv
om anklageren mener det modsatte, har du ret til at indbringe sagen for retten.
Ofret har også ret til at fremlægge anklagepunkter, hvis anklageren beslutter sig for at frafalde sine anklagepunkter.
Visse mindre alvorlige lovovertrædelser kan også behandles ved en
skriftlig procedure, hvilket betyder, at der ikke vil være noget hovedretsmøde. Der
kan anordnes en skriftlig procedure, hvis du f.eks. har erklæret dig skyldig og giver samtykke til proceduren.
Kan jeg erklære mig skyldig, inden sagen kommer for retten?
Du kan over for politiet tilstå, at du har begået lovovertrædelsen. Din sag kan stadig fortsætte til et hovedretsmøde, hvis anklageren rejser tiltale, og en
skriftlig procedure ikke er mulig. Hvis du erkender dig skyldig og medvirker til undersøgelsen af lovovertrædelsen, kan det undertiden medføre en
strafnedsættelse, men dette afhænger af rettens overvejelser.
En tilståelse påvirker ikke din ret til at påklage afgørelsen, og du kan også trække din tilståelse tilbage når som helst. Selv om du trækker din tilståelse
tilbage, kan retten tage hensyn til den, når den træffer afgørelse om, hvorvidt du er skyldig.
Kan anklagepunkterne ændres inden retssagen?
Afhængigt af, hvordan undersøgelsen skrider frem, kan anklagepunkterne ændres i løbet af den strafferetlige undersøgelse. Anklageren kan også rejse
tiltale imod dig for en lovovertrædelse, der er forskellig fra den, som du mistænkes for at have begået, så længe hovedpunkterne i forbindelse med
lovovertrædelsen er blevet fastlagt i løbet af den strafferetlige undersøgelse (eksempelvis hvis politiet mistænker dig for mord, men anklageren rejser en
tiltale for manddrab). Anklageren kan tilføje yderligere oplysninger til anklagepunkterne, selv om der er rejst tiltale.
Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i en anden medlemsstat?
Generelt kan der ikke rejses tiltale imod dig for en lovovertrædelse, som du allerede er blevet tiltalt for i en anden medlemsstat. Dette kræver imidlertid, at
den afgørelse, der er truffet i en anden medlemsstat, er endelig, og at et af følgende forhold er opfyldt:
anklagepunkterne blev frafaldet
du blev fundet skyldig, men ikke idømt nogen straf
straffen er blevet fuldbyrdet eller fuldbyrdes, eller
straffen er bortfaldet i henhold til lovgivningen i det land, hvor dommen blev afsagt.
Hvis du mener, at du er blevet tiltalt for en lovovertrædelse, som du allerede er blevet tiltalt for i en anden medlemsstat, skal du tale med din advokat om det.
Klage over politiets handlinger (5)
Jeg mener ikke, at politiet har behandlet mig korrekt. Hvem kan jeg klage til?
Hvis du mener, at en politibetjent i forbindelse med sit arbejde ikke har behandlet dig korrekt, kan du indgive en administrativ klage. Den pågældendes
handlinger vil derefter blive undersøgt.
Der indsendes en administrativ klage til en højtstående politiembedsmand eller til lovens højeste vogter. Lovens højeste vogtere er

Justitsombudsmanden

og
Parlamentets ombudsmand. Klagen skal indgives skriftligt, men ellers stilles der ikke nogen formkrav hertil.
Hvis du har mistanke om, at en politibetjent har begået en lovovertrædelse, kan du foretage en indberetning af den pågældende. Politiet har pligt til altid at
registrere indberetningen på grundlag af dine oplysninger. Anklageren leder altid undersøgelsen, hvis en politibetjent mistænkes for en lovovertrædelse. I
dette tilfælde er det udelukkende anklageren, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt der er grund til mistanke om en lovovertrædelse, og hvorvidt der skal
gennemføres en strafferetlig undersøgelse. Politiet skal sende en kopi af indberetningen til den relevante anklagemyndighed uden ugrundet ophold, således
at der kan udnævnes en undersøgelsesleder. Du har desuden ret til at få at vide, hvorvidt der indledes en strafferetlig undersøgelse, og hvordan
undersøgelsen skrider frem.
Hvis politiet ikke behandler dig korrekt, skal du rådføre dig med din advokat om, hvad du skal gøre ved det.
Sproglige rettigheder (6)
Hvis du er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, har du ret til at bruge enten finsk eller svensk på alle stadier af straffesagen. Hvis du hverken
taler finsk eller svensk, vil du få stillet en tolk til rådighed, der både vil bistå dig under afhøringen og retssagen. Du har ligeledes ret til tolkebistand under
samtaler med din advokat i forbindelse med afhøringer. Du skal ikke betale for tolken.
Nogle politifolk kan anvende engelsk under afhøringen. I særlige tilfælde kan de også anvende andre sprog. Hvis du føler, at du og politibetjenten ikke kan
forstå hinanden på grund af sproglige barrierer, har du ret til at kræve at få tolkebistand. Det er meget vigtigt, at du forstår indholdet af afhøringen, således at
du kan underskrive undersøgelsesprotokollen på egne vegne.

Myndighederne behøver ikke at oversætte alt det materiale, der er blevet indsamlet under den strafferetlige undersøgelse til et sprog, du kan forstå. Generelt
bliver materialet i forbindelse med den strafferetlige undersøgelse ikke oversat. Derfor er det vigtigt, at du har en advokat, som forstår det sprog, der
anvendes i forbindelse med den strafferetlige undersøgelse. Begæring om retsmøde vil enten blive oversat eller tolket mundtligt til dig.
Relevante links
Retssystem
Justitsministeriet
Lov om strafferetlige undersøgelser på svensk
Lov om strafferetspleje
Lov om strafferetspleje på svensk (uofficiel oversættelse)
Lov om tvangsmidler på svensk
Politi
Lov om varetægtsfængsling på svensk
Lov om udlevering på grundlag af lovovertrædelse mellem Finland og EU's medlemsstater
Lov om udlevering på svensk (uofficiel oversættelse)
Mere information om tvangsmidler
Mere information om tvangsmidler på svensk
Klage over politiet
Klage over politiet på svensk
Folder om sprogloven på svensk
Sidste opdatering: 15/01/2020
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
3 - Mine rettigheder under retssagen
Hvor vil retssagen blive afholdt?
Strafferetssager finder normalt sted i retten i første instans. Disse kaldes for
distriktsdomstole. Generelt er det domstolen i det område, hvor den påståede
lovovertrædelse blev begået, der behandler sagen. Retssager er normalt
offentlige. Det betyder, at alle kan være til stede i retten. Retten kan dog
bestemme, at visse sager, f.eks. sager vedrørende seksualforbrydelser, kan foregå helt eller delvist uden offentlighedens tilstedeværelse. Det samme gør sig
gældende, hvis du er under 18 år, når du tiltales for en lovovertrædelse.
Rettens sammensætning afhænger af sagens karakter. Din sag kan påkendes af en dommer, en dommer og tre
lægdommere, to dommere og tre eller
fire lægdommere eller af tre dommere. Generelt afhænger sammensætningen af, hvor alvorlig lovovertrædelsen er.
Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?
Normalt kan et anklagepunkt ikke ændres, når der er rejst tiltale. Anklageren kan imidlertid udvide anklagepunktet til at omfatte en anden lov, hvis retten
finder det hensigtsmæssigt i lyset af de forelagte beviser.
Følgende betyder ikke, at anklagepunktet ændres: Hvis anklageren begrænser anklagepunktet eller inddrager lovgivning, som ikke var nævnt i begæringen
om retsmøde, eller fremlægger nye fakta for at underbygge anklagepunktet.
Hvis du erklærer dig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne under retssagen, kan retten undlade at optage så meget bevis. I mindre alvorlige
straffesager er sagsøgtes tilståelse normalt tilstrækkeligt til domfældelse. Jo mere alvorlig lovovertrædelsen er, desto mere bevis skal der optages som
supplement til tilståelsen.
Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?
Du har altid ret til at være til stede under en retssag, medmindre din sag afgøres i afdelinger ved
skriftlig procedure. I så fald kan du højst blive idømt ni
måneders fængsel. Hvis straffen imidlertid lyder på mere end seks måneders fængsel, skal retten give dig mulighed for at forelægge en mundtlig
redegørelse.
For nogle mindre alvorlige lovovertrædelser kan du blive dømt, selv om du ikke er til stede. I så fald kan dommen være en bøde eller maksimalt tre
måneders fængsel og en konfiskation af udbytte af den strafbare handling på højst 10 000 EUR.
Hvis du er blevet personligt indstævnet, skal du være til stede under hele retssagen, medmindre retten giver dig lov til at gå. Hvis du har brug for en tolk, vil
du få stillet en til rådighed. For yderligere oplysninger om dine sproglige rettigheder se
faktablad 2.
Du har ret til at varetage dit eget forsvar. Du har også ret til en advokat. Hvis du møder i retten uden advokat, og retten finder, at du ikke kan varetage dit
eget forsvar, kan retten udpege en advokat til at være din forsvarer. I princippet har du ret til at skifte advokat når som helst.
Du har ret, men er ikke forpligtet til at udtale dig. Som tiltalt i sagen er du ikke forpligtet til at hjælpe retten med at påvise din skyld. Hvis du ønsker at blive
hørt i sagen, behøver du ikke fortælle sandheden, undtagen med hensyn til dine personlige oplysninger og din indtægt. Retten sammenligner din forklaring
med andre personers forklaringer i sagen og med beviserne, hvorefter den vurderer, hvor pålidelig din forklaring er.
Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?
Du har ret til indsigt i beviserne, hvis dette ikke er til skade for den strafferetlige undersøgelse. I princippet kan alle beviser imod dig anvendes i retten. Retten
har dog ret til at begrænse forelæggelsen af beviser eller afhøringen af vidner, som tydeligvis ikke kan have nogen indflydelse på dommen.
Du har også ret til selv at forelægge beviser eller afhøre vidner. Du skal forelægge disse beviser eller udpege vidner så tidligt som muligt i forløbet, men du
kan også inddrage dem for første gang under hovedretsmødet eller endog under ankesagen. Hvis du imidlertid udpeger nye vidner eller forelægger beviser
på et meget sent tidspunkt, kan retten være i tvivl om vigtigheden heraf, når den tager stilling til din skyld.
Du og din advokat har ret til at afhøre alle vidner i sagen. Hvis du har en advokat, vil den pågældende normalt stille spørgsmålene i retten på dine vegne.
Finske domstole har frihed til at træffe afgørelse med hensyn til beviserne. Det betyder, at retten afgør det enkelte bevismateriales eller vidnes vigtighed.
Vil oplysninger på min straffeattest blive taget i betragtning?
Hvis du har en
straffeattest i Finland, vil der blive taget hensyn hertil ved straffastsættelsen. Tidligere straffe kan have indflydelse på, om der idømmes
betinget eller ubetinget fængsel. Desuden kan det betyde en hårdere dom, hvis retten finder, at dine tidligere lovovertrædelser viser, at du ikke har respekt
for loven.

En tidligere straf i Finland kan også betyde, at du får en mildere dom, hvis det anklagepunkt, der nu behandles, kunne have været behandlet i forbindelse
med de tidligere anklagepunkter. Retten kan også tage hensyn til en ubetinget fængselsdom og samfundstjeneste i en anden medlemsstat med henblik på at
tilpasse straffen.
Hvad sker der ved retssagens afslutning?
Retssagen afsluttes med dommen, som enten afsiges samme dag eller senere i afdelinger. Du kan findes skyldig i alle eller nogle af de lovovertrædelser, der
nævnes i tiltalen, eller anklagepunkterne kan frafaldes.
Hvis retten kender dig skyldig, kan du idømmes følgende straffe:
Ubetinget fængsel
Ubetinget fængsel kan variere fra 14 dage til fængsel på livstid. Hvis straffen lyder på mere end 2 års fængsel, er den altid ubetinget.
Betinget fængsel
En fængselsstraf på op til to år kan gøres betinget, hvis retten finder det hensigtsmæssigt. Du kan idømmes en bøde og en betinget fængselsstraf, eller du
kan idømmes samfundstjeneste på 20-90 timer, hvis den betingede fængselsstraf er på mere end et år.
En betinget fængselsstraf følges altid af en prøvetid på minimum et og maksimalt tre år. Hvis du ikke begår nye lovovertrædelser i denne periode, vil din
fængselsstraf ikke blive fuldbyrdet. Hvis du begår en ny lovovertrædelse i denne periode, og du som følge heraf idømmes ubetinget fængsel, kan retten
bestemme, at din betingede straf også skal fuldbyrdes.
Samfundstjeneste
En ubetinget fængselsstraf på op til otte måneder kan konverteres til

samfundstjeneste. Dette kræver normalt, at du har bopæl i Finland.

Samfundstjeneste er måske ikke mulig, hvis du tidligere er straffet med ubetinget fængsel eller samfundstjeneste.
Ungdomsstraf
Hvis du er under 18 år, og du begår en lovovertrædelse, kan du idømmes en
hårdere straf end en bøde, men mildere end ubetinget fængsel.

ungdomsstraf. Dette er en særlig straf for unge lovovertrædere. Det er en

Bødestraf
Du kan idømmes en bøde for mindre alvorlige lovovertrædelser. Bøder pålægges som

enkeltbøder. Der skal mindst være én enhed, og der må højst være

120. Hvis du idømmes bøder for flere lovovertrædelser på samme tid, kan det maksimale antal være højere.
Beløbsstørrelsen for en enhedsbøde afhænger af din indtægt på tidspunktet for retssagen. I øjeblikket ligger den mindste enhedsbøde på seks EUR.
Hvis du ikke betaler den bøde, som retten har pålagt dig, konverteres den til fængselsstraf. Tre ubetalte enhedsbøder svarer til én dag i fængsel.
Hvilken rolle har offeret under retssagen?
I Finland spiller offeret eller den krænkede part en forholdsvis stor rolle under retssagen. Den krænkede part kan tilslutte sig anklagerens tiltale eller rejse en
særskilt tiltale. Ofret har også ret til at fremlægge anklagepunkter, hvis anklageren beslutter sig for at frafalde sine anklagepunkter. Derudover kan den
krænkede part kræve erstatning fra den person, som mistænkes for lovovertrædelsen.
Den krænkede part bliver normalt spurgt i forbindelse med den strafferetlige undersøgelse, om han/hun kræver straf for den mistænkte person og/eller
erstatning for lovovertrædelsen. Den pågældende kan også fremsætte sit krav i forbindelse med hovedretsmødet.
Relevante links
Lov om offentlighed i forbindelse med retssager ved almindelige domstole (engelsk) og
svensk (uofficiel oversættelse)
Lov om strafferetspleje (engelsk) og
svensk (uofficiel oversættelse)
Straffeloven (engelsk) og
svensk (uofficiel oversættelse)
Justitsministeriets folder om straffesager ved distriktsdomstole (svensk)
Justitsministeriets folder for ofre for forbrydelser
Retsplejeloven, og
Retsplejeloven
på svensk (uofficiel oversættelse)
Retsregisteret
Sidste opdatering: 15/01/2020
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
4 - Mine rettigheder efter retsafgørelsen
Kan jeg anke?
Du har ret til at anke distriktsdomstolens afgørelse til appeldomstolen. Hvis du ønsker at anke afgørelser, som distriktsdomstolen har truffet under retsmødet
(f.eks. undladelse af at føre et vidne), kan du generelt kun gøre dette, når du anker afgørelsen.
Hvis du anker en af distriktsdomstolens afgørelser til appeldomstolen, er ankefristen 30 dage. Du har syv dage til at underrette distriktsdomstolen om, at du
ikke er tilfreds med afgørelsen, og at du påtænker at anke den. Anken skal fremsættes skriftligt. Den skal stiles til
appeldomstolen og fremsendes til den
distriktsdomstolen, der traf afgørelsen.
Du kan anke afgørelsen, fordi du mener, at retten ikke vurderede beviserne korrekt, og/eller fordi du mener, at retten ikke fortolkede lovgivningen korrekt. De
modstående parter, dvs. anklageren og de krænkede parter (eventuelt), har den samme ret til at anke, som du har.
Hvad sker der, hvis jeg anker dommen?
Hvis du anker, vil din straf ikke blive fuldbyrdet, medmindre andet bestemmes af retten. Hvis retten fastsætter, at du skal tilbageholdes, eller at den
frihedsberøvende foranstaltning skal opretholdes, kan du indgive en ekstraordinær anke af denne afgørelse. Appeldomstolen vurderer spørgsmålet om den
frihedsberøvende foranstaltning som en hastesag, der er særskilt i forhold til hovedspørgsmålet.
Hvis du er i fængsel, når du indgiver din anke, og hvis du kræver at blive løsladt, kan appeldomstolen bestemme, at du skal løslades, mens man afventer
appeldomstolens afgørelse i hovedspørgsmålet.
Den tid, som det tager appeldomstolen at behandle din anke, varierer. Hvis du er frihedsberøvet, vil din anke generelt blive behandlet hurtigere. Hvis du er
uenig i vurderingen af beviserne, skal appeldomstolen generelt foranledige afholdelse af et hovedretsmøde, og beviserne vil blive behandlet igen. Dette
betyder normalt et længere sagsforløb. Under alle omstændigheder tager det appeldomstolen adskillige måneder at behandle en anke.

Hvis de modstående parter ikke har meddelt, at de er utilfredse med distriktsdomstolens afgørelse og påtænker at anke, behøver de ikke give udtryk for
deres utilfredshed, men de kan stadig iværksætte en såkaldt modanke inden for 14 dage fra datoen for afslutningen af den oprindelige ankefrist. I modanken
kan de f.eks. kræve, at straffen eller erstatningen skal forhøjes. Hvis du tilbagekalder din anke, bortfalder eventuelle modanker.
Du kan fremlægge nye beviser eller udpege nye vidner for at underbygge din anke. Det er tilladt at fremlægge nye beviser i løbet af en straffesag, og det
gælder også under hovedretsmødet ved appeldomstolen.
Hvad sker der under ankeproceduren?
Når du har indgivet anken, bliver den fremsendt til de modstående parter til orientering, dvs. til anklageren og de krænkede parter. De modstående parter
bliver bedt om at tage stilling til anken inden en nærmere fastsat dato. Hvis de modstående parter har anket, vil du også få tilsendt deres anker til orientering.
Efter det skriftlige ankestadie beslutter appeldomstolen, om der skal afholdes et hovedretsmøde. Der skal afholdes et hovedretsmøde, hvis en af parterne
kræver dette, og hvis appeldomstolens afgørelse er afhængig af, hvorvidt distriktsdomstolen vurderede troværdigheden af de mundtlige forklaringer korrekt.
Retten kan også gennemgå din anke, hvis der ikke er behov for at afholde et hovedretsmøde, og tre medlemmer af appeldomstolen er overbevist om, at
distriktsdomstolens afgørelse var korrekt. I så tilfælde vil din anke ikke blive undersøgt nærmere, og distriktsdomstolens afgørelse vil være endelig.
Hvad sker der, hvis der gives eller ikke gives medhold i anken?
Appeldomstolen undersøger korrektheden af distriktsdomstolens afgørelse for så vidt, at der er anmodet herom. Hvis du mener, at distriktsdomstolens
afgørelse er fuldstændig forkert, kan resultatet af din anke være, at appeldomstolen frafalder alle anklagepunkter og alle erstatningskrav. Appeldomstolen
kan også give dig delvist medhold i din anke. Eksempelvis kan appeldomstolen også vurdere, at du er skyldig, men alligevel nedsætte din straf.
Hvis din anke forkastes, skal du generelt betale alle omkostninger i forbindelse med forelæggelse af bevismaterialet, som staten har måttet betale for, samt
sagsomkostningerne for de krænkede parter. Hvis du får delvist medhold i din anke, er det muligt, at du ikke skal betale disse omkostninger. Hvis du får
medhold i din anke, kan du også få erstatning for dine egne sagsomkostninger, medmindre staten betaler dem.
Hvis anklagepunkterne frafaldes på grund af din anke, og appeldomstolens afgørelse forbliver endelig, vil enhver relevant indførsel blive slettet fra din
straffeattest.
Alle parter i en retssag har ret til at anke appeldomstolens afgørelse ved at indgive ansøgning om
appeltilladelse til højesteret.
Der gives dog kun meget sjældent tredjeinstansbevilling i straffesager. Hvis du skal have tilladelse til at appellere til højesteret i praksis, skal din sag kunne
anvendes som præcedens. Det betyder, at sagen skal have en mere generel betydning. Tilladelse til at iværksætte en appel til højesteret gives næsten
aldrig, fordi du måtte mene, at appeldomstolen ikke har vurderet beviserne korrekt.
Hvis der gives tilladelse til at iværksætte appel, vil højesteret vurdere din sag igen enten i sin helhed eller i det omfang, som tilladelsen giver mulighed for (f.
eks. straffastsættelse). Generelt er retsmøder i højesteret skriftlige. Afgørelsen er endelig, når højesteret beslutter sig for ikke at give tilladelse til at
iværksætte en appel, eller når den giver tilladelse hertil og afsiger en afgørelse. Hvis ingen anker en afgørelse afsagt af distriktsdomstolen eller
appeldomstolen, vil afgørelsen senest være endelig, når ankefristen udløber. Når afgørelsen bliver endelig, er dette det seneste tidspunkt for fuldbyrdelsen
heraf.
Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?
Hvis du bliver dømt, kan du blive nægtet indrejse i Finland eller udvist til en anden medlemsstat. Dette kan være tilfældet, hvis myndighederne mener, at du
udgør en fare for den offentlige orden eller generelle sikkerhed. I praksis vil du ikke blive udvist af landet, medmindre du er blevet dømt for en temmelig
alvorlig lovovertrædelse. Den simple kendsgerning, at du er blevet kendt skyldig i en lovovertrædelse, kan ikke anvendes som begrundelse for at udvise dig.
De finske immigrationsmyndigheder afgør, hvorvidt du vil blive udvist af landet. Samtidig kan de nægte dig indrejse i landet i op til 15 år. Du kan klage
over denne afgørelse til
Forvaltningsdomstolen.
Bøder indføres ikke i
straffeattesten. Hvis du bliver idømt straf, vil følgende domme komme til at fremgå af straffeattesten:
Ubetinget eller betinget fængsel
Betinget fængsel sammen med en bødestraf, samfundstjeneste eller tilsyn
Samfundstjeneste i stedet for ubetinget fængsel
Ungdomsstraf eller en bødestraf i stedet for ungdomsstraf
Afskedigelse fra tjenestemandsstilling, eller
fritagelse for straf på grund af utilregnelighed i forbindelse med kriminaliteten.
Straffeattesterne opbevares af
Retsregisteret. Oplysningerne er ikke offentlige, men myndighederne kan få indsigt heri i henhold til de ved lov fastsatte
betingelser. Derudover kan oplysningerne også sendes til lande uden for EU-/EØS-området på grundlag af
Konvention om gensidig retshjælp i
straffesager.
En indførsel i straffeattesten slettes efter en nærmere fastsat periode fra den oprindelige dato for en afgørelse, der er blevet endelig. Indførsler, der ikke
vedrører ubetinget fængsel, slettes efter fem år. Indførsler, der vedrører ubetinget fængsel på op til to år og samfundstjeneste, slettes efter ti år. Indførsler,
der vedrører ubetinget fængsel på to-ti år, slettes efter tyve år. Indførsler, der vedrører fængsel i mere end fem år, slettes, når personen dør eller fylder 90 år.
Du kan ikke gøre indsigelse mod oplysninger i straffeattester. Du har dog med visse begrænsninger ret til at
/rekisterit/muutrekisterit/rikosrekisteri.html, hvilke oplysninger, der er indført i din straffeattest.
Relevante links
Lov om strafferetspleje
strafferetspleje, og på

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/en/index

svensk (uofficiel oversættelse)

Straffeloven og på
svensk (uofficiel oversættelse)
Straffeattester og på
svensk (uofficiel oversættelse)
Kontoret for strafferetlige sanktioner og på
svensk (uofficiel oversættelse)
Vurdering af retssager ved en appeldomstol og på
svensk
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ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
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Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
5 - Overtrædelser af færdselsreglerne
Hvordan håndteres mindre alvorlige overtrædelser af færdselsreglerne?

En almindelig straf for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsreglerne er en fast bøde. Den kan pålægges for overtrædelser, hvor den maksimale straf er
en bøde eller op til seks måneders fængsel. Størrelsen af den faste bøde kan ligge på 10-115 EUR. En fast bøde kan pålægges af en politibetjent, en
grænsebetjent eller toldbetjent.
Hvis du ikke kan acceptere den faste bøde, som du pålægges, har du ret til at indbringe sagen for distriktsdomstolen. Du skal underrette dommerkontoret
ved distriktsdomstolen om det sted, hvor overtrædelsen fandt sted. Du skal gøre dette inden for en uge fra den dato, hvor du modtog meddelelse om den
faste bøde. Du kan ikke anke distriktsdomstolens afgørelse vedrørende den faste bøde.
Hvis det ikke er muligt at fastsætte en fast bøde for den pågældende overtrædelse af færdselsloven, kan politiet også foretage en summarisk pådømmelse
og fremsende den til anklageren med henblik på bekræftelse. I så fald er bøden ikke fast. Straffen fastsættes som
indsigelse mod den summariske pådømmelse. Dette kan du gøre ved at underrette anklageren om din indsigelse.

enkeltbøder. Du har ret til at gøre

Hvis du gør indsigelse mod den summariske pådømmelse, og anklageren beslutter at rejse tiltale, vil distriktsdomstolen behandle sagen som en normal (se
faktablad 4). I så fald har du desuden ret til at anke som i en normal straffesag.
De faste bøder og summariske pådømmelser, der er idømt for overtrædelser af færdselsloven, kan også
håndhæves i en anden medlemsstat.
Hvis du overtræder reglerne for at stoppe og parkere et køretøj, skal du betale en parkeringsbøde. Bøden kan udstedes af politiet eller en kommunal
parkeringsvagt. Bødens størrelse ligger på mellem 10 og 50 EUR, afhængigt af lokaliteten. I
og 40 EUR i andre dele af byen.

Helsinki skal der eksempelvis betales 50 EUR i den indre by

Du har ret til at klage over en parkeringsbøde. I så fald skal du indgive din klage til parkeringsselskabet inden for to uger fra datoen for kravet om betaling.
Hvis parkeringsselskabet giver dig medhold, vil den trække sit betalingskrav tilbage. Hvis du ikke får medhold i din klage, har du ret til at klage over
betalingen til
forvaltningsdomstolen. Du skal gøre dette inden for 30 dage fra den dato, hvor du modtog meddelelse om den negative afgørelse.
Forvaltningsdomstolens afgørelse er endelig.
En parkeringsbøde kan ikke fuldbyrdes i en anden medlemsstat, fordi den anses for at være en administrativ sanktion.
Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?
Bøder indføres ikke i straffeattesten. Hvis du således får en fast bøde, eller der foretages en summarisk pådømmelse, vil disse ikke blive indført i din
straffeattest. En parkeringsbøde er ikke en bøde, men en administrativ sanktion, og derfor vil den heller ikke blive indført i straffeattesten.
Relevante links
Automatisk fartovervågning
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