
 

     

 
  

  

                   
            

           

         
      

   

             

  
        

   

 

 

 
 

  

 
  

   
 

 

     

 
 

  
 

             
 

         

 

Klagomål till riksåklagaren 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 
Riksåklagarens byrå 

Klagomål som gäller över två (2) år gamla ärenden lämnas i regel utan prövning. Ett klagomål över ett 
åklagarbeslut lämnas utan prövning om åtalsrätten har preskriberats. Besvär kan inte anföras över ett 
avgörande med anledning av klagomål. 

Fyll i alla fält som är markerade med en asterisk (*). Vid behov kan Ni fortsätta på ett skilt papper. 

Klagandens kontaktuppgifter 
Avgörandet med anledning av klagomålet och eventuella frågor med anknytning till ärendets handläggning 
sänds till den nedan angivna adressen. 

Namn* 

Adress* 

E-postadress* Telefonnummer * 

1. Klagomålets identifikationsuppgifter

Åklagardistrikt och åklagarens namn* 

Åklagardistriktets diarie-/ärendenummer * 

Datum för eventuellt beslut och beslutsnummer * 

Förundersökningsmyndighetens anmälningsnummer Domstolens diarie- /ärendenummer 

2. På vilket sätt anser Ni att förfarandet eller beslutet var felaktigt och vad grundar sig Er uppfattning
på*?

3. Vilka åtgärder önskar Ni att riksåklagaren vidtar i ärendet*?

Om Ert klagomål gäller en åklagares beslut, bifoga beslutet eller en kopia av det till klagomålet. Bifoga också alla övriga beslut och 
dokument som stöder Ert klagomål. Bilagorna returneras i samband med avgörandet med anledning av klagomålet. 

Riksåklagarens byrå, Fågelviksgränden 4, 00530 HELSINGFORS, riksaklagaren.aklagare@oikeus.fi, 
Fax 029 562 0888 

mailto:VKSV@oikeus.fi
mailto:VKSV@oikeus.fi


 

     

 
  

  

                   
            

           

 
          

 

 

 

   
         

   
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Klagomål till riksåklagaren 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 
Riksåklagarens byrå 

4. Har Ni anfört klagomål hos någon annan myndighet*? Var och när*?

5. Tilläggsuppgifter

6. Datum och underskrift*
Om Ni skickar klagomålet elektroniskt till Riksåklagarens byrå, behövs ingen underskrift.

Ort och datum Underskrift 

7. Bilagor

Om Ert klagomål gäller en åklagares beslut, bifoga beslutet eller en kopia av det till klagomålet. Bifoga också alla övriga beslut och 
dokument som stöder Ert klagomål. Bilagorna returneras i samband med avgörandet med anledning av klagomålet. 

Riksåklagarens byrå, Fågelviksgränden 4, 00530 HELSINGFORS, riksaklagaren.aklagare@oikeus.fi, 
Fax 029 562 0888 

mailto:VKSV@oikeus.fi
mailto:VKSV@oikeus.fi
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