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Sektionsmøde

Straffrättslig skydd
mot ekonomisk kriminalitet

Se bilag II.

Diskussionsleder: Presidenten Sten Rudholm, Sverige.

Diskussionsiederen forklarede indledningsvis at man var kom-
met overens om at begynde diskussionen som en paneldiskussion
mellem referenten, korreferenten, konsulent Arild Kjerschow,
Norge, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland og professor Jónat-
an , Island. Efter denne paneldiskussion ville så
ordet blive givet frit for samtlige deltagere i sektionsmødet.

Referent, professor Hans Thornstedt, Sverige:

Herr ordförande, ärade församling.
Det överlägningsämne som det rör sig om här är av stor aktua-

litet i de nordiska länderna. Det pågår nämligen allmänt en mer
eller mindre omfattande översyn av bestämmelserna om förmögen-
hetsbrotten i dem. I mitt referat har jag redogjort för det som jag
vid årsskiftet 1974/1975 visste hade hänt och för det som planerades
i de olika nordiska länderna. Beträffande Sverige visste jag litet
mera. Där har jag byggt på vad som gjordes av en arbetsgrupp inom
det nyupprättade brottsförebyggande rådet (BRÅ) som under våren
sysslade med en rapport om riktlinjer för översyn av förmögenhets-
brotten. Den rapporten avgavs i maj 1975. Jag har själv varit med i
den gruppen och vad jag säger här är på det hela taget det som
gruppen har kommit fram till utom det som rör sig om juridiska
personers ansvar. Mina anmärkningar härom är mina egna funde-
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ringar. Det har inte den kriminalpolitiska gruppen i det brottsföre-
byggande rådet sysslat med ännu.

När det gäller ekonomisk kriminalitet finns det liksom beträffande
nästan alla brottsgrupper två skilda utvecklingslinjer i nutida krimi-
nalpolitik. Den ene går ut på avkriminalisering, den andra syftar
till utvidgning av det straffbara området. När det gäller förmögen-
hetsbrott innebär detta en anpassning av reglerna om förmögenhets-
brotten till de nya former av ekonomiskt skadliga förfaranden, som
har att göra med utvecklingen inom teknik och näringsliv.

I fråga om förmögenhetsbrotten har det länge sagts att förmögen-
hetsbrotten, främst stöld och andra tjuvnadsbrott, intagit en central
ställning och straffats strängast. Detta har betraktats som ett föråldrat
betraktelsesätt som speciellt varit ägnat att koncentrera samhällets
straffande verksamhet till de socialt förkomna och svaga individerna.
Det råder emellertid enighet om att det inte är möjligt att avkrimi-
nalisera tjuvnadsbrotten. Däremot har man i Sverige vidtagit åt-
gärder för att reducera åtalen for ringa tjuvnadsbrott snatteri.
Det är alltså en processuell nedkriminalisering som har ägt rum och
sådant sker väl också i de andra nordiska länderna efter vad jag
vet.

Det brottsförebyggande rådets arbetsgrupp på det svenska justi-
tiedepartementet har tänkt sig att man kommer att fortsätta på
denna väg. Vad det rör sig om när det gäller tjuvnadsbrott är en
förskjutning av tonvikten hos stadgandena om tjuvnadsbrott så att
de betraktas mindre som kränkningar av rent ekonomiska intressen
och mera som angrepp på den personliga integriteten och trygg-
heten i hemmet och på arbetsplatsen.

Vad som främst står i blickpunkten i Norden i dag är emellertid
frågan om den s.k. moderna ekonomiska brottsligheten.

I Danmark har ny lagstiftning införts på detta område, och i Norge
har framförts förslag om något liknande. I Finland pågår en ingå-
ende omprövning av SL. Jag har i referatet redogjort för vad jag
visste om detta och jag tror att representanterna för de nordiska
länderna kommer att fylla ut vad jag har sagt.

Förändringarna i det ekonomiska livet har varit stora under de
senaste decennierna, och det har medfört att det har blivit andra
och större möjligheter att bedriva asocial ekonomisk verksamhet.

I Sverige har den nya ekonomiska brottsligheten främst tagit sig
uttryck i brott mot skattelagstiftningen och valutalagstiftningen
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och mot speciallagstiftning, t.ex. mot aktiebolagslagen. Det vill synas
hos oss som om lagstiftningen på dessa områden i och för sig är på
det hela taget tillräcklig för att förhindra asociala ekonomiska
transaktioner. I den mån det brister, beror det kanske mest på att
polis och åklagare inte alltid har tillräckliga resurser för att utreda
sådan brottslighet. Mycket har gjorts i Sverige för att förstärka
polisen och åklagarna och ge dem erforderlig utbildning, särskilt
i ekonomi och bokföringsteknik, men mycket återstår att göra i det
hänseendet.

Vid en jämförelse mellan de norska och danska förhållandena å
ena sidan och de svenska å andra sidan tycker vi oss finna, att de
transaktioner som man i de länderna vill kriminalisera redan är
förbjudna i Sverige eller att de är omöjliga att genomföra p.g.a.
att man i Sverige har andra regler om finansiering och att kontroll
sker i Sverige på ett annat sätt. Sverige, får man ett intryck av, är
det mest genomkontrollerade landet i Norden.

I Danmark och Norge har framförts förslag om en generalklausul
mot ekonomisk brottslighet som skulle riktas mot extraordinära
transaktioner som enligt samhälleliga värderingar är helt oaccept-
abla.

Starka krafter har kämpat både för och emot dessa förslag. I
Sverige har brottförebyggande rådets arbetsgrupp ställt sig avvisande
till en sådan generalklausul, därför att den klart skulle strida mot
den straffrättsliga legalitetsprincipen som kräver att kriminaliserade
handlingar noggrant skall beskrivas i lag för att förebygga godtycke
och ojämnhet i rättstillämpningen och för att ge den enskilde med-
borgaren möjlighet att förutse om en handling är straffbar eller
inte. Detta betyder inte att gällande rätt i alla hänseenden fyller
detta krav. Men att ytterligare införa obestämda straffstadganden
har arbetsgruppen tyckt vara oriktigt.

I stället vill vi ha preciserade brottsbeskrivningar för handlingar
som bedöms som straffbara, i förekommande fall kombinerade med
kontrollåtgärder från samhällets sida genom kontrollorgan av typ
bankinspektion, näringsfrihetsombudsman, konsumentombudsman
o.s.v.

Vi har i Sverige tänkt oss att man kan göra några mera detalj ar-
tade reformer utav brottsbalken, särskilt en reform av ocker-
stadgandet och beträffande reglerna om efterföljande medverkan
till vissa förmögenhetsbrott.
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Vi känner en brist när det gäller missbruk utav datorer, där det
inte bara är sekretessbrott som kan begås, utan man kan också med
hjälp av datorer begå förmögenhetsbrott. Det är tveksamt om de
lagstadganden vi har täcker alla de förfaranden som kan tänkas.

I mitt referat har jag slutligen antytt något om ansvar för juri-
diska personer, där jag känner mig litet skeptisk mot att införa
ett sådant i Sverige, där vi för närvarande bara har ansvar för
fysiska personer. Det kan möjligen vara ett uttryck för konservatism
eftersom vi under de sista hundra åren bara har haft ansvar för
fysiska personer. Men detta är alltså min egen uppfattning.

Mina slutsatser är alltså att det kan behövas en del detaljändringar
i brottsbalken, den allmänna strafflagen. Man kan behöva precisera
specialstrafflagstiftningen på olika håll. Man kan behöva effektivera
kontrollen av det ekonomiska livet i vissa hänseenden och det be-
hövs ytterligare insatser av polis och åklagare samt ökade resurser
för dessa. De här slutsatserna är väl fantasilösa och tråkiga och kan
knappast ge upphov till några större tidningsrubriker. Min ambition
var att få dem till att framstå som präglade av hänsyn till med-
borgarens rättssäkerhet — och ett visst mått av sunt förnuft hoppas
jag-

Korreferent, fuldmægtig Michael Lunn, Danmark:

Professor Thornstedt har i sit oplæg givet en meget klar og udfør-
lig gennemgang af det emne, der skal drøftes her i dag, og dette
er naturligvis fra andre diskussionsdeltageres synspunkt en ind-
vending mod referentens oplæg. Det overlader ikke meget til os
andre. På den anden side indebærer det for mig den fordel, at jeg
kan holde mig til det spørgsmål, der fra et dansk synspunkt er af
særlig aktuel interesse, nemlig spørgsmålet om at gennemføre foran-
staltninger mod nye former for skadelig økonomisk virksomhed.

I Danmark har vi jo i de sidste år haft en særdeles livlig debat
angående økonomisk kriminalitet, og denne debat har medført, at
der ved en ny lovgivning om bekæmpelse af skadelig økonomisk
virksomhed er gennemført en række væsentlige lovændringer. I
juni 1974 gennemførtes forskellige ændringer af tinglysningsloven,
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konkursloven, retsplejeloven og tvangsakkordloven. I juni i år er
der gennemført en række vidtgående ændringer af aftaleloven og
straffeloven.

Jeg skal i det følgende hovedsageligt begrænse mig til en lidt
nærmere omtale af de danske straffelovsændringer og deres bag-
grund.

Nye danske strafferegier om økonomisk kriminalitet.
De nye danske strafferegier, der er trådt i kraft den 1. juli i år,

bygger på de udkast fra det danske straffelovråd, som er nærmere
omtalt i professor Thornstedts oplæg. Lovændringerne omfatter for
det første en ny bestemmelse om groft uagtsomt bedrageri. Dernæst
er der gennemført skærpede bestemmelser om udnyttelse. Dels er
gerningsindholdet i bestemmelsen om åger blevet udvidet, dels
er der gennemført en helt ny bestemmelse om udnyttelse, der
supplerer den almindelige ågerregel. Bestemmelsen finder anven-
delse på den, der ,,ved indgåelse af aftale på utilbørlig måde benytter
sig af modpartens økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af
dennes underlegne stilling". Endelig er der gennemført en ny
bestemmelse om efterfølgende forhold. Bestemmelsen omfatter
den, der uden selv at have taget del i en overtrædelse af bestem-
melserne om groft uagtsomt bedrageri, åger eller udnyttelse, for-
sætligt eller groft uagtsomt drager utilbørlig fordel af en sådan
handling. Både denne bestemmelse og bestemmelserne om groft
uagtsomt bedrageri og udnyttelse har en strafferamme på bøde,
hæfte og fængsel i indtil 6 måneder.

Derimod omfatter den gennemførte lovændring ikke en såkaldt
generel strafferegel. Med dette udtryk sigtes der som bekendt til en
regel, der i beskrivelsen af det strafbare forhold alene anvender en
vurderingspræget standard, hvis nærmere indhold beror på dom-
stolenes praksis. Spørgsmålet om gennemførelse af en sådan straffe-
regel har haft en dominerende plads i den danske debat om økono-
misk kriminalitet. Jeg skal senere komme lidt mere ind på dette
spørgsmål. Der er imidlertid grund til at fremhæve, at også de tidli-
gere omtalte straffebestemmelser, der nu er gennemført i Danmark,
på flere punkter rummer meget åbne formuleringer. For så vidt har
disse nye regler en ikke ringe lighed med en generel straffebestem-
melse. Der er tale om en nykriminalisering, som nok ville have
været utænkelig for blot få år siden.
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Handlingstyperne.
Det er i denne sammenhæng ikke muligt at give en mere detaljeret

redegørelse for arten af de økonomiske misbrug, som har været
afgørende for gennemførelsen af de vidtgående nye danske straffe-
regier. Det kan dog være på sin plads at give en kortfattet alminde-
lig karakteristik.

De handlingstyper, der er tale om, har for størstedelens ved-
kommende nær tilknytning til de gerningstyper, som er omhandlet
i straffelovens almindelige regler om formueforbrydelserne. Allige-
vel har det i praksis vist sig overordentligt vanskeligt at gennem-
føre straffesager vedrørende de pågældende handlinger. Dette skyl-
des i væsentlig grad bevismæssige problemer. Når handlingerne er
fuldt oplyst, vil det ofte være muligt at henføre forholdet under en
af de almindelige bestemmelser om formueforbrydelserne. Selve
dette at nå frem til en fuldstændig forståelse af det samlede hand-
lingsforløb kræver imidlertid en meget omfattende og kostbar efter-
forskning. Dette skyldes dels, at de anvendte fremgangsmåder i sig
selv ofte er overordentligt komplicerede, dels at handlingerne
hyppigt gennemføres af flere personer i vel camouflerede samvirke-
forhold. Det er i det hele karakteristisk for de pågældende hand-
lingstyper, at de omfatter komplicerede og svært overskuelige for-
løb, der strækker sig over flere stadier og implicerer flere dispo-
nerende uden klar indbyrdes forbindelse. Som følge heraf er det en
meget vanskelig opgave at indsamle og vurdere de oplysninger, som
er nødvendige for at lokalisere de elementer i forløbet, der er af-
gørende for forholdets eventuelle strafbarhed efter de almindelige
regler. Ofte vil det handlingsmønster og de samvirkeformer, der
har været anvendt, først aftegne sig, når der har været lejlighed til
at efterforske en række ensartede sager, hvor de samme personer
har været impliceret. Politianmeldelser om sådanne forhold angår
imidlertid i almindelighed kun enkeltstående forhold og vil derfor
ofte ikke give anledning til den samlede efterforskning af gernings-
mandens forretningsmetoder, der eventuelt ville kunne give grund-
lag for at rejse tiltale.

På baggrund af denne korte karakteristik er det nærliggende at
spørge, om de pågældende former for uønsket økonomisk virksom-
hed overhovedet nødvendiggør ændringer af de hidtidige regler om
formueforbrydelserne. Kunne man ikke nøjes med at udbygge an-
klagemyndighedens og politiets efterforskningsapparat i forbind-



Straffrättslig skydd mot ekonomisk kriminalitet 75

else med andre foranstaltninger af kontrolmæssig og præventiv
karakter?

Det er givet, at mulighederne for at overvinde de vanskeligheder,
der er forbundet med strafforfølgningen af komplicerede former
for økonomiske misbrug, forbedres meget væsentligt, hvis efter-
forskningen og gennemførelsen af sådanne sager varetages af vel-
udrustede specialorganer inden for anklagemyndigheden og poli-
tiet. I Danmark har man derfor som et led i bekæmpelsen af
skadelig økonomisk virksomhed oprettet en statsadvokatur for sær-
lig økonomisk kriminalitet og en hertil knyttet efterforsknings-
gruppe inden for politiet.

Også på andre måder vil man kunne opnå en øget effektivitet i
strafforfølgningen af økonomisk kriminalitet uden ændringer i
straffeloven. Navnlig er der grund til at pege på foranstaltninger,
der kan sikre en øget informationsformidling og samarbejde mel-
lem på den ene side anklagemyndigheden og på den anden side
de offentlige myndigheder, som f.eks. foged- og skifteretterne, ting-
lysningsvæsenet og skattevæsenet, der kommer i berøring med de
enkelte forgreninger af de pågældende handlingstyper. I Danmark
har man lagt betydelig vægt på de muligheder, der ligger i en ud-
videt formidling og indsamling af oplysninger om skadelig øko-
nomisk virksomhed. Der er således oprettet en særlig informations-
central til indsamling og bearbejdelse af oplysninger, som kan
være af betydning for bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.
Samtidig er der nedsat et koordinationsudvalg, der bl.a. har til
opgave at udforme de nærmere retningslinier for udvekslingen af
oplysninger mellem de forskellige offentlige myndigheder. Også
de ændringer af tinglysningsloven, konkursloven og skifteloven, der
blev gennemført i 1974, tilsigter bl.a. at forbedre mulighederne for
at tilvejebringe oplysninger om økonomiske misbrug.

Spørgsmålet er da, om sådanne foranstaltninger kan betragtes
som tilstrækkelige til at sikre en rimelig effektiv strafforfølgning
af de pågældende handlingstyper.

Som det fremgår af de ændringer, der for få måneder siden er
gennemført af den danske straffelov, har man i Danmark besvaret
dette spørgsmål benægtende. Det skyldes overvejende to forhold.

For det første må man være opmærksom på, at en styrkelse af
efterforskningsapparatet og hertil knyttede foranstaltninger natur-
ligvis kun vil medføre en effektivisering af strafforfølgningen i det
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omfang, de pågældende handlingstyper i deres fuldt efterforskede
former er omfattet af de hidtidige straffebestemmelser. Selv om
denne forudsætning må antages at være opfyldt for en væsentlig
del af de handlingsmønstre, der har været henvist til i den danske
debat, gælder den ikke fuldt ud. Navnlig i de tilfælde, hvor der har
været tale om en udnyttelse af medkontrahentens underlegne stil-
ling, har det ofte været tvivlsomt, om den hidtidige strafferegel om
åger kunne anvendes; ikke på grund af bevismæssige problemer,
men som følge af selve gerningsbeskrivelsen i ågerreglen. En ud-
videlse af mulighederne for at gribe ind med strafforfølgning i
disse tilfælde — og dette har været opfattet som ønskeligt — kræver
derfor en ændring af ågerreglens gerningsindhold.

For det andet kan en ændring af de materielle strafferegier være
påkrævet af hensyn til strafforfølgningens effektivitet, selv om de
handlingstyper, der sigtes til, i deres fuldt efterforskede form alle-
rede er strafbare efter de almindelige regler. Dette vil netop kunne
være tilfældet, hvor der er tale om så komplicerede og maskerede
fremgangsmåder, at den efterforskning og bevisførelse, der er nød-
vendig for at gennemføre strafforfølgning efter de almindelige
regler, i praksis gør det uforholdsmæssigt vanskeligt at gennem-
føre straffesagen. De vanskeligheder, der knytter sig til efterforsk-
ning og bevisførelse med hensyn til en vis handlemåde, afhænger
naturligvis i væsentlig grad af indholdet af den regel, som eventuelt
vil kunne anvendes på den pågældende handling. Efterforskningen
og bevisførelsen lettes, såfremt den ikke er rettet mod et forsætligt
forhold, men alene mod et uagtsomt. Det samme gælder, såfremt
det i sager mod den, der antages at have stået bag den pågældende
handlemåde — bagmanden — ikke er nødvendigt at føre bevis for,
at han har været involveret i det kriminelle forløb fra begyndelsen
af, men at det er tilstrækkeligt at føre bevis for, at den pågældende
efterfølgende har opnået utilbørlig fordel.

De nye danske strafferegier vil således give mulighed for en vis
begrænsning af efterforskningen og bevisførelsen i sager om øko-
nomisk kriminalitet. Og de vil herved give grundlag for en mere
effektiv strafforfølgning af en række økonomiske misbrug, som
hidtil i vidt omfang har unddraget sig strafferetlige reaktioner.

Som det er fremhævet af professor Thornstedt, giver disse regler
på den anden side anledning til forskellige betænkeligheder. Navn-
lig har referenten peget på, at reglen om groft uagtsomt bedrageri
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vil kunne omfatte en række handlinger, som næppe vil blive be-
tragtet som strafværdige efter almindelig opfattelse. Ligeledes har
professor Thornstedt givet udtryk for betænkelighed ved, at reglen
om efterfølgende medvirken ikke er begrænset til forsætlige forhold,
men også omfatter groft uagtsomme forhold.

Jeg er enig i, at disse synspunkter er væsentlige for vurderingen
af de pågældende regler. På den anden side må man være opmærk-
som på, at selve karakteren af de transaktioner, der er tale om at
strafforfølge, medfører, at mere traditionelt udformede strafferegier
let kommer til kort. Over for handlingstyper, hvis særkende i
væsentlig grad er deres komplicerede faktiske karakter og deres vel
maskerede samvirkeformer, er det på det nærmeste umuligt at ud-
forme regler med ganske præcise gerningsbeskrivelser. I et vist
omfang er det nødvendigt i gerningsbeskrivelsen at gøre brug af
udtryk, der muliggør en friere bedømmelse af det samlede hand-
lingsforløb. Vurderingsprægede standarder og på det subjektive
plan en kriminalisering af uagtsomhed må derfor formentlig i et
vist omfang accepteres, såfremt man ønsker en væsentlig effektivi-
sering af strafforfølgningen inden for dette område. Dette forhold
har sat sit tydelige præg på de nye danske straffebestemmelser.
Også debatten om en generel strafferegel må ses på denne bag-
grund.

En generel straffebestemmelse.
Den formulering af en generel strafferegel, der har spillet den

største rolle i den danske debat, er opstillet af straffelovrådet, og
angiver den strafbare handlemåde, som dette inden for nærmere
angivne aftaleområder at handle i „åbenbar strid med redelig
fremgangsmåde inden for det pågældende område". En straffe-
regel af denne karakter adskiller sig fra de nye danske straffebe-
stemmelser og fra de mange andre strafferegier, der indeholder
vurderingsprægede udtryk, ved, at den retlige standard her er det
helt afgørende element i gerningsbeskrivelsen. Angivelsen af den
strafbare handling sker inden for bestemmelsens område alene ved
en henvisning til den forudsatte redelighedsnorm.

Jeg skal ikke gå nærmere ind på de meget alvorlige betænkelig-
heder, navnlig af retssikkerhedsmæssig karakter, som en sådan
strafferegel giver anledning til. De er klart fremhævede i referen-
tens oplæg og er vel blandt jurister forholdsvis selvfølgelige. Deri-
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mod skal jeg omtale en særlig udformning af en generel bestem-
melse, som kom til at spille en betydelig rolle under det danske
folketings behandling af lovforslaget om skadelig økpnomisk virk-
somhed.

Som det fremgår af referentens oplæg, omfattede lovforslaget i
sin oprindelige skikkelse ikke noget forslag om en generel straffe-
regel. Samtidig var der imidlertid i folketinget et udbredt ønske
om en regel, der kunne give mulighed for at strafforfølge økono-
miske misbrug på grundlag af en bred bedømmelse af handlingens
karakter. Man kom derfor ind på at overveje, om de betænkelig-
heder, der knytter sig til en generel strafferegel, kunne overvindes
ved at udforme reglen således, at den ikke umiddelbart giver
hjemmel for straf, men alene for at meddele gerningsmanden til-
hold eller pålæg om at ophøre med den pågældende handlemåde.
Den regelskitse, der var grundlaget for disse overvejelser, gik ud på,
at den, der handler i åbenbar strid med redelig fremgangsmåde, af
domstolene skal pålægges at ophøre hermed. Overtrædelse af det
meddelte pålæg skulle herefter kunne straffes med bøde, hæfte
eller fængsel i indtil 2 år.

Umiddelbart synes en sådan ordning næsten at have karakter af
et columbusæg. Ved at knytte strafansvaret til overtrædelsen af et tid-
ligere meddelt pålæg og ikke til den ubestemte redelighedsstandard
synes ordningen at unddrage sig de almindelige retssikkerhedsmæs-
sige betænkeligheder, der gør sig gældende med hensyn til en
generel strafferegel. Samtidig giver reglen mulighed for på et meget
bredt grundlag at skride ind over for økonomiske misbrug.

En nærmere overvejelse fører imidlertid til, at en ordning af
denne karakter må betragtes som værende af meget tvivlsom værdi.
Vanskeligheden viser sig bl.a., når det nærmere skal angives, hvil-
ken handlemåde det meddelte pålæg omfatter. Der er to hoved-
muligheder. Man kan for det første forestille sig ordningen ud-
formet således, at pålægget omfatter en hvilken som helst handle-
måde, der er i åbenbar strid med redelig fremgangsmåde. Dette
vil indebære, at gerningsmanden vil kunne ifalde strafansvar for
overtrædelse af pålægget ved en handlemåde, der i sin ydre frem-
trædelsesform er af en helt anden karakter end den, der gav an-
ledning til meddelelsen af pålægget. En sådan ordning vil derfor
i det væsentlige rammes af de samme betænkeligheder, som de, der
kan anføres over en almindelig generel strafferegel.
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Den anden mulighed er at udforme ordningen således, at på-
lægget alene retter sig mod den handlemåde, der forelå for retten
ved pålæggets meddelelse. Under en sådan ordning vil gernings-
manden kun ifalde strafansvar, såfremt han efter at være meddelt
et pålæg på ny foretager handlinger, der i deres fremtrædelsesform
svarer til den handlemåde, der gav anledning til pålægget. En så-
dan ordning vil på grund af mulighederne for omgåelse næppe få
nogen nævneværdig praktisk betydning.

Uanset hvorledes en pålægsordning nærmere udformes, lider den
således af væsentlige svagheder. Hertil kommer den almindelige
indvending, at et pålæg alene vil give grundlag for at straffe den
person, som det er rettet til. Andre personer, der følger en helt til-
svarende utilbørlig fremgangsmåde, vil ikke kunne straffes, før de
selv har fået meddelt et pålæg. Meddelelsen af et pålæg om at op-
høre med en vis handlemåde har således den konsekvens, at alle
andre end den, pålægget er rettet til, groft sagt har fået papir på,
at de uden umiddelbar risiko for straf kan foretage helt tilsvarende
handlinger.

Under hensyn til disse synspunkter opgav folketinget at gennem-
føre en regel om meddelelse af pålæg. Dette medførte imidlertid
ikke, at man i folketinget opgav tanken om en almindelig generel
strafferegel, hvor strafansvaret er knyttet direkte til handlinger, der
er i åbenbar strid med redelig fremgangsmåde. Tværtimod bredte
der sig under den afsluttende fase af folketingsbehandlingen af lov-
forslaget om skadelig økonomisk virksomhed en sådan sympati for
en generel strafferegel, at regeringen fandt det rigtigst at ændre
det oprindelige lovforslag og fremsætte forslag om en generel be-
stemmelse. Regeringens ændringsforslag blev ikke vedtaget ved den
endelige afstemning i folketinget, men der er grund til at hæfte sig
ved, at kun en lille stemmemargin hindrede forslagets vedtagelse.
71 stemmer var for forslaget, 85 var imod.

Man må således konstatere, at der blandt politikere har været
en meget udbredt positiv indstilling overfor en generel strafferegel.
Som de fleste jurister deler jeg personligt ikke denne sympati. Men
der er næppe tvivl om, at spørgsmålet om gennemførelsen af en
sådan strafferegel vil komme til at dukke op igen i de kommende
år, og jeg tror, at det er vigtigt, at de synspunkter, der taler til for-
del for en sådan regel, også kommer til at indgå i drøftelserne her
i dag.
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Jeg skal derfor kort nævne nogle af disse synspunkter.
For det første kan man hævde, at retssikkerhedshensyn ikke på

afgørende måde kan tale mod en regel, der kriminaliserer dette at
handle groft uredeligt. I så homogene samfund som de nordiske
vil der i det væsentlige være enighed om, hvad der må vurderes
som klart uredeligt. Den almindelige borger vil derfor ikke være
udsat for risiko for at blive straffet efter en generel strafferegel, hvis
blot han i sin adfærd følger sine almindelige moralforestillin-
ger. Derimod vil en generel straffebestemmelse kunne ramme den,
der bevidst opererer på de traditionelt udformede straffebestem-
melsers yderste kant.

På samme måde kan det hævdes, at heller ikke hensynet til dom-
stolene og anklagemyndigheden taler afgørende imod en generel
straffebestemmelse. Nok vil en sådan regel være vanskeligere at ad-
ministrere end mere præcist udformede straffebestemmelser. Nogen
helt uoverkommelig opgave skulle det dog ikke være. I Danmark
har man netop gennemført en civilretlig generalklausul, der giver
mulighed for at tilsidesætte en aftale helt eller delvist, hvis det vil
være urimeligt eller i strid med redelig fremgangsmåde at gøre den
gældende. Når en sådan generalklausul antages at kunne adminis-
treres inden for civilrettens område, er det nærliggende at antage,
at en tilsvarende generalklausul også skulle kunne administreres
af domstolene inden for strafferettens område.

Hvis man ud fra synspunkter af denne karakter stiller sig åben
over for en generel strafferegel, bliver det afgørende spørgsmål, om
en sådan bestemmelse frembyder væsentlige fordele frem for andre
regler med henblik på en effektivisering af strafforfølgningen af
økonomisk kriminalitet. Jeg er selv meget skeptisk over for, om en
generel strafferegel vil være væsentligt mere effektiv end straffe-
regier af den karakter, der nu er gennemført i Danmark. En forud-
sætning herfor vil være, at det er muligt at knytte strafansvaret til
visse enkle objektive omstændigheder, således at bedømmelsen af
den foreliggende handlemåde frigøres fra en bedømmelse af de
impliceredes subjektive forhold og de nærmere konkrete omstæn-
digheder i forholdet mellem gerningsmanden og den forurettede.
Ligesom referenten tvivler jeg på, at dette er muligt. Men det vil
efter min mening være værdifuldt, om man her i dag kunne tage
dette spørgsmål op til nærmere drøftelse.
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Afsluttende bemærkninger.
Jeg vil gerne her, hvor min tid løber ud, nævne, at jeg er op-

mærksom på, at jeg i væsentlig grad har forbigået spørgsmålet om
mulighederne for ad civilretlig vej at imødegå uønsket økonomisk
virksomhed. Det skyldes alene afgrænsningen af emnet for dette
møde og ikke nogen underkendelse af betydningen af civilretlige
foranstaltninger. Tværtimod kan jeg fuldtud give tilslutning til
referentens opfattelse, at økonomisk kriminalitet i første række
burde søges imødegået gennem specialstrafferetlige og civilretlige
indgreb, herunder mere effektive kontrolordninger inden for visse
områder for økonomisk virksomhed. Sådanne foranstaltninger ville
formentlig give det mest virkningsfulde grundlag for bekæmpelse
af økonomiske misbrug, og de ville sandsynligvis gøre det muligt
at undgå at belaste det almindelige straffesystem med vidtgående
uagtsomhedsregler og andre vagt udformede strafferegier, som
næppe nogen kan have større sympati for. Vanskeligheden er blot
den, at de civilretlige kontrolordninger, som ville være mest virk-
ningsfulde i denne sammenhæng (eksempelvis en effektiv kontrol-
eller licensordning vedrørende udlånsvirksomhed uden for det or-
ganiserede kapitalmarked), støder på en række væsentlige mod-
hensyn, som let medfører, at de i en aktuel lovgivningsmæssig
sammenhæng ikke fremtræder som realistiske alternativer. Proble-
met skydes derved påny tilbage til det almindelige strafferetlige
regi, og det er derfor nødvendigt at overveje, hvilke bidrag til en
løsning, som kan tænkes inden for dette område.

Konsulent Arild Kjerschow, Norge:

I professor Thornstedts referatopplegg er det henvist til et notat som en
arbeidsgruppe i det norske Justisdepartement sendte på remiss hösten 1974.
Som deltaker i denne arbeidsgruppen skal jeg knytte noen kommentarer til
de spörsmål som er tätt opp i notatet og som professor Thornstedt har
kommentert, samt til de remissuttalelser som hittil er kommet inn.

For det forste foreslås det at straffansvaret for bedrageri og åger skal ut-
vides til å omfatte grovt uaktsomme forgåeiser. Videre foreslås en relativt
omfattende utvidelse av de objektive vilkår for straffbarhet for ökonomisk
utnytting, dels innen rammen av någjeldende ågerbestemmelse og dels i
form av en ny, nokså standardmessig formulert utnyttingsregel. Endelig
foreslås det også en ny straffebestemmelse om visse former for utilbörlig

6
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etterfölgende befatning med krav ervervet ved bedrageri, åger m.v. For-
slagene er med andre ord nesten identiske med de lovtiltak som nylig er
gjennomfört i Danmark. Dessuten dröfter man i notatet i likhet med dansk-
öne mulighetene for å innföre en generalklausul rettet mot uredelige
disposisjoner på det ökonomiske området. Arbeidsgruppen anbefalte ikke
selv en slik generalklausul innfört.

Det klareste svar fra remissinstansene på vårt arbeid har vi fått når det
gjelder generalklausulen. Svarene består i en nærmest enstemmig og nokså
kategorisk avstandstagen fra ideen, og etter de reaksjoner vi har fått på
dette spörsmålet ville det undre meg meget om ikke tanken om en slik
klausul ble begravet en gang for alle.

Når det gjelder arbeidsgruppens forslag om utvidelse av området for
allerede straffbelagte handlingstyper (bedrageri, åger m.v., jfr. oven) er ikke
uttalelsene like entydige. Uten å ha den fulle översikt over uttalelsene enda,
ser det ut til at en tallmessig overvekt av antallet remissinstanser går inn
for en eller flere av forslagene. Det later imidlertid til at de fleste hörings-
instansene ikke tror at de nykriminaliseringer som arbeidsgruppen har dröftet
vil löse så svært mange problemer. I uttalelsene er det et gjennomgående tema
at problemet i forste rekke er et spörsmål om ökte ressurser og mer fag-
kunnskap i etterforskingen.

I notatet understrekte vi også betydningen av å bli gjort kjent med
faktisk materiale som kunne forteile noe mer om hvilke handlingstyper innen
området for moderne ökonomisk kriminalitet man har registrert i praksis.
Og en interessant slutning jeg mener vi kan trekke allerede nå, er at det
er sjeldent at politi, påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter får
kunnskap om straffverdige handlingsformer på det ökonomiske området som
ikke lar seg henföre under en eller flere någjeldende straffebestemmelser.
Men her er det nödvendig med en grundigere gjennomgang av materialet
för vi kan si noe sikkert.

Mitt personlige og forelöpige inntrykk etter de uttalelser som er innkommet
til nå, er at de rent strafferettslige problemer vi står overfor er forholdsvis
små i forhold til andre aspekter ved rettshåndhevelsen på dette feltet. En
styrking av etterforskingskapasiteten er allerede nevnt. Etter remissuttalelsene
å domme er det på dette felt det synes å være mest å hente. Men det er nok
ikke så liketil som man skulle önske å skaffe tilveie ökte ressurser. Det har
man allerede erfart når det gjelder kravet om ökte etterforskingsressurser i
ökonomiske straffesaker. Jeg tror det er på bakgrunn av en erkjennelse av at det
er begrenset hva man kan oppnå på ressurssiden, at man må se spörsmålet
om en viss utvidelse av gjeldende straffebestemmelser om bedrageri og ut-
nytting — særlig spörsmålet om en senking av skyldkravet til å omfatte grov
uaktsomhet. Selv om jeg gjennom diskusjoner og gjennom lesingen av
remissuttalelsene har latt meg overbevise om at en generalklausul ikke bare
er betenkelig ut fra rettsikkerhetssynspunkter, men kanskje også er uegnet
som et ledd i bestrebelsene på å lette etterforskingen, har jeg fortsatt tro
på at en viss senking av skyldkravene, særlig ved bedrageri, kan være egnet
til en raskere og billigere rettshåndhevelse.

Etter min mening har ellers remissuttalelsene avdekket et behov for å
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se nærmere på samarbeidsformene mellom de ulike offentlige organer som
kommer i beröring med ökonomiske misligheter. Det dreier seg dels om
lovreglene om taushetsplikt, upplysningsplikt osv., og dels om de praktiske
samarbeidsformer som bör etableres på dette feltet.

Selv om jeg nå har snakket, om ikke akkurat lenge og vel så iallfall i
noen minutter, om en type ökonomiske misligheter med nokså nær til-
knytning til vår alminnelige straffelovgivning, vil jeg til slutt få si at den
ökonomiske kriminalitet som knytter seg til skatte- og avgiftslovgivningen
praktisk sett er et langt viktigere kriminalpolitisk problem enn de jeg nå
har berört. På dette området er det antakelig involvert belöp av en helt
annen störrelsesorden enn når det gjelder de misligheter vi har försökt å ta
opp i notatet.

Justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Herr ordförande.
Jag har inget färdigt skrivet inlägg, utan jag tänker anföra några syn-

punkter i nära anslutning till vad de två, tre föregående talarna här har anfört
och tala om en iakttagelse, som jag tyckte mig göra.

Av det Hans Thornstedt och Michael Lunn har sagt förefaller det, som
om det på det här området — som inom vissa andra straffrättsliga områden
— skulle föreligga en gränslinje mellan å ena sidan Sverige och Finland
och å andra sidan Danmark och Norge. Hur Island i det här avseendet
placerar sig vet vi ännu inte. Men det förefaller mig som om gränslinjen
går där, att man nu i Norge och Danmark är intresserad av en straffrättslig
generalklausul mot ekonomisk kriminalitet, medan man i Sverige och Finland
enligt min mening förhåller sig mera reserverad till en sådan lösning. Nu
fick vi av vår norske vän höra, att det här med generalklausulen inte har
fallit så väl ut i Norge heller. Jag kan ju inte tala för hela Finlands räkning
och inte ens för Finlands hela juristkår, men min bestämda uppfattning
är den, att en straffrättslig generalklausul mot ekonomisk kriminalitet är
orealistisk; man skulle inte få en sådan norm genomförd hemma i Finland.

Vi har haft ett skede inom vår strafflagstiftning med tämligen öppna,
vaga kriterier vid kriminalisering, men min uppfattning är den, att detta
skede är passerat och att utvecklingen igen går tillbaka till legalitetsprincipen
med klart avgränsade brottskriterier, så att man på förhand kan förutse, vad
som är lovligt och vad som inte är lovligt, var gränslinjen går mellan straffbart
och icke straffbart.

Jag tror — och jag förstår att också Hans Thornstedt hade den uppfattningen
— att man är inne på en rättare väg, om man ägnar mera resurser åt före-
byggande kontroll och övervakning. Jag tror inte, att ett straffstadgande
med mycket vaga konturer är den rätta vägen. Flera talare här har också
talat om effektivare förundersökning, bättre resurser och utbildning för
förundersökningsorganen. Det är också något som jag anser vara en riktig



84 Henrik Grönqvist

väg. Man kan alltså tillämpa de redan existerande straffstadgandena, om
man bara lyckas reda ut den brottslighet det är fråga om. Och där kommer
det i många fall just an på undersökningsmyndigheternas kunskaper och
förmåga.

Sedan var det en annan intressant fråga, som Hans Thornstedt berörde.
Det gällde juridiska personers straffrättsliga ansvar och där ställde han
sig rätt negativ, kanske helt avvisande. Men där har jag en annan uppfatt-
ning än Thornstedt och jag tror, att jag kan tala för en rätt vidsträckt opinion
hemma i Finland. Frågan är ingalunda avgjord och fullständig enhetlighet
i uppfattningarna föreligger ännu inte, men jag tror att stadganden, som
gäller straffrättsligt ansvar för juridiska personer, kan vara en utväg i
många fall, när man skall bekämpa den så kallade ekonomiska kriminaliteten.

Vi har ett par förslag i Finland redan nu — men det är alltjämt bara
förslag — som handlar om samfundsbot, som man har brukat kalla det.
Alltså ett bötesstraff, som ådömes den juridiska personen som sådan. Man
kan visserligen säga — och det er klart — att inte heller det här löser alla
problem. Men i många fall tror jag, att en sådan ekonomisk sanktion, som
riktas mot ett företag som sådant, kan vara mycket effektiv, om den sank-
tionen är utformad så, att den olovliga verksamheten blir olönsam för
företaget.

Det här kan man lägga upp på olika sätt. Jag skall bara helt kort antyda,
att man vid straffrättsligt ansvar för juridiska personer kan tänka sig i
princip tre olika lösningar. För det första den vanliga normala regeln, att
det är åklagaren, som skall bevisa, att det föreligger skuld hos någon inom
företaget för att samfundsbot skall kunna ådömas företaget. Den andra
ytterligheten är ett rent objektivt ansvar, dvs. att samfundsbot kan ådömas,
om „företaget" har förfarit på sådant sätt, som är förbjudet. Och den
tredje lösningen ligger mitt emellan. Det är en väg med omvänd bevisbörda,
som innebär, at företaget kan ådömas samfundsbot, utom i det fallet, att
företaget kan påvisa, att ingen av dess personal har förfarit på ett inkorrekt
sätt. Låt oss ta ett konkret fall, t. ex. en förorening av ett vattendrag. Det
är alldeles uppenbart, at den föroreningen har åstadkommits av företaget
A, men frågan är, om samfundsbot skall dömas ut eller inte. Om företaget
kan påvisa, att ingen i företaget kan anses ansvarig för det inträffade, utan
att det är en ren våda, då skulle ansvar inte utkrävas.

Slutligen skall jag säga beträffande personligt ansvar för oaktsamt be-
drägeri, som det här har talats om, eller grov oaktsamhet i ekonomiska
förhållanden, att jag inte tror, att straffansvar för sådant är genomförbart
i Finland.

Professor Jonatan Pörmundsson, Island:

Hr. ordstyrer. Mine damer og herrer.
Idet jeg takker referenten og korreferenten for deres interessante indlæg,

vil jeg gerne i nogle få ord fremsætte et par bemærkninger fra islandsk side.
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Ligesom nævnt i referentens trykte indlæg, har den islandske straffelov med
hensyn til berigelsesforbrydelser og andre formuekrænkelser ikke været gen-
stand for nogen omfattende ændring siden 1940, da loven blev vedtaget. Loven
bygger i denne henseende på den samme systematik som den danske med
særskilte kapitler om henholdsvis berigelsesforbrydelser og om andre formue-
krænkelser. I det første har man kun gjort én mindre ændring angående den
objektive værdibetingelse for en ubetinget offentlig påtale af bagatelkriminali-
tet (naskeri). I det sidste blev der i 1956 indsat en skærpet bestemmelse om
brugstyveri, og i 1973 blev der tilføjet til bestemmelsen om tingsbeskadigelse
et nyt punktum om beskadigelse af luftfartøjer, hvilken i alle tilfælde skal
anses for en grov tingsbeskadigelse.

I den faste straffelovskomité, hvor dr. Årmann Snævarr fungerer som for-
mand, har man overvejet nogle ændringer i disse to kapitler. De kan ikke siges
at være så dybtgående som de forslag man har arbejdet på i de øvrige nordiske
lande. Deriblandt kan der nævnes udelukkelsen fra underslæbsbestemmelsen
af uberettigede dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en
sælger har forbeholdt sig ejendomsretten. Man har også overvejet en revision
af selve begrebet berigelseshensigt eller mere præcist berigelsesforsæt, f. eks. på
den måde at afsvække kravet om et tilsvarende formuetab for den forurettede.
Der har da heller ikke i Island været noget pres for at foretage radikale ænd-
ringer, hverken fra almenheden eller fra politiske hold. Det er vanskeligt at
bedømme hvor stor brug der er i Island for særlige foranstaltninger mod skade-
lig økonomisk kriminalitet. Det ser ud som om sådanne foranstaltninger ikke
er hårdt tiltrængt. Men om det skyldes, at islændingene er så godt organiseret
og kontrolleret som svenskerne, vover jeg ikke at påstå noget om. På sær-
straffelovenes område er der foregået en meget livligere debat. Sidste år havde
korreferenten og mig netop lejlighed på det 19. studenterjuriststævne til at
diskutere problemerne vedrørende den strafferetlige bedømmelse af skattesvig.
Vi har ikke endnu i Island kriminaliseret skattesvig i selve straffeloven og selv
har jeg ikke været særlig overbevist om fordelene af denne ændring i og for
sig. Man har i de sidste år forsøgt på forskellig måde at begrænse skattefor-
brydelser og styrke kontrollen på de beslægtede områder såsom i selskabslov-
givningen. Der er f. eks. blevet lovfæstet forebyggende bestemmelser om om-
fattende oplysningspligt for tredjemand, blandt andet om løn til personale,
mere præcise og omfattende regler om bogholderi end før, indsættelsen af en
bestemmelse i lov om omsætningsafgift om objektivt strafansvar for juridiske
personer og ikke mindst oprettelsen af skatteundersøgelsesafdelingen ved stats-
skattedirektoratet.

Referenten, professor Hans Thornstedt, Sverige:

Herr ordförande.
Ur debattsynpunkt råder det en beklämmande enhet inom panelen, vad

jag kan se. Det är möjligt att det finns avvikande meningar i auditoriet. Det
tycks ju vara så bland oss här, att det inte föreligger någon större sympati
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för en generalklausul i straffrätten, även om en sådan kan motiveras inom
civilrätten. Eftersom det råder enighet på denna punkt, behöver den inte
diskuteras ytterligare just nu. När det gäller det culpösa bedrägeriet synes
det däremot råda viss motsättning. Jag tror som Henrik Grönqvist, att här
föreligger en skillnad mellan Sverige och Finland, å ena sidan, och Norge och
Danmark å den andra. Det skulle vara svårt att genomföra kriminalisering
av culpöst bedrägeri i Sverige, därför att det skulle bli mycket svårt att
precisera brottsrekvisiten. I Danmark och Norge är man mera van att låta
åklagaren begränsa det straffbara området; man ger åklagaren en möjlighet
till opportunitet i åtalsfrågan, som de svenska åklagarna inte har, i varje fall
inte ännu.

Vad beträffar straffansvar för juridiska personer, är det väl så att man
både i Danmark och Norge är van att i viss utsträckning lägga straffansvar
på juridiska personer som sådana. Michael Lunn tog inte upp denna fråga,
men jag tror han är förvånad över min negativa ståndpunkt till sådant ansvar.
I varje fall sedan 1880-talet är det i Sverige fast praxis, att straffansvar inte
kan åläggas en juridisk person. För att nu införa straffansvar för juridiska
personer i Sverige, kräves en radikal förändring av bötessystemet. Dagsbot-
systemet som ju nästan är genomgående i Sverige passar inte för juridiska
personer, eftersom det är utformat med hänsyn till fysiska personers eko-
nomiska förhållanden. I Danmark är det lättare att ha straffansvar för juri-
diska personer, eftersom man där har dagsböter bara vid brott mot den all-
männa strafflagen, medan man har penningböter för brott mot speciallag-
stiftningen som går att anpassa också till juridiska personers ekonomi.

Vi i Sverige har å andra sidan ekonomiska sanktioner för brott, som for-
mellt inte är straff och som drabbar juridiska personer, t.ex. skattetillägg
och överlastavgift. Det rör sig här om administrativa sanktioner, som i
många hänseenden fyller samma funktion som straff. Dessutom har vi vites-
föreläggande inom den moderna marknadsreglerande lagstiftningen. Mark-
nadsdomstolen ålägger sålunda stora viten, som kan fylla samma funktion
som böter. Vite har också bland annat den fördelen, att det ju fixerar den
straffbara handlingen, ordentligt preciserar den i förväg.

Jag är väl medveten om att man inom det gemensamma nordiska lagstift-
ningsarbetet överväger frågan om att utvidga ett straffansvar för juridiska
personer till hela Norden. Denna fråga kräver enligt min mening noggranna
överväganden. Samordningen mellan straffansvar för fysiska personer och
straffansvar för juridiska personer kan bli mycket besvärligt både tekniskt
och kriminalpolitiskt.

Henrik Grönqvists tre olika alternativ är väl ägnade att ligga till grund för
en diskussion om dessa problem. Vi har också i Sverige regler om omvänd
bevisbörda i vissa fall, men där är det alltså den som företräder företaget,
som kan ha nytta av att bevisa att det inte har skett något culpöst handlande
inom företaget. Det är alltså en möjlig lösning men den medför ur svensk
synpunkt stora lagtekniska svårigheter. De kriminalpolitiska konsekvenserna
är heller inte utredda. Gäller det brottslighet av medelsvår karaktär tror
jag, att det svenska systemet fungerar rätt bra. Företagsledare och andra,
som drabbas av ansvar för lagöverträdelser som sker i deras företag, tycker
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inte om att straffas, även om straffet är ringa. De försöker därför förebygga
sådan brottslighet i företaget. Däremot är kanske straffansvar för juridiska
personer erforderligt, när det gäller brottslighet som kan ge ett företag stora
ekonomiska vinster.

Korreferenten, fuldmægtig Michael Lunn, Danmark:

Jeg skal begrænse mig til ganske kort at nævne spørgsmålet om strafansvar
for juridiske personer. Jeg skal blot her pege på den overraskende forskellige
indstilling, der gør sig gældende i de nordiske lande med hensyn til et sådant
strafansvar. Mest markant viser denne forskel sig, når man ser på Sverige og
Danmark. I Sverige har man ikke regler, der giver mulighed for at pålægge
en juridisk person som sådan strafansvar, og referenten giver i sit oplæg ud-
tryk for en betydelig reservation over for et strafansvar af denne karakter. I
modsætning hertil betragtes det i Danmark som noget næsten selvfølgeligt,
at der bør være mulighed for at pålægge aktieselskaber og lignende juridiske
personer strafansvar i form af bøde. I de senere år har man indsat bestem-
melser om bødeansvar for juridiske personer i stort set alle nye love, hvis
strafsanktionerede bestemmelser kan tænkes overtrådt af et selskab eller lig-
nende, og der findes i dag regler om juridiske personers bødeansvar i godt og
vel 130 gældende love. Reglerne anvendes i ganske stor udstrækning i praksis,
navnlig inden for områder, hvor man ved udmålingen af bødens størrelse tager
hensyn til den vinding, der er opnået ved den pågældende lovovertrædelse.

Det danske straffelovråd behandler for tiden spørgsmålet om juridiske per-
soners strafansvar, og også i Finland og Sverige er der reformovervejelser
i gang.

Af hensyn til den nordiske retsenhed ville det være ønskeligt, om disse
reformovervejelser kunne drøftes i fællesnordisk sammenhæng. Et sådant
nordisk samarbejde anbefales også i Nordisk Strafferetskomité's nyligt ud-
komne betænkning om bøder.

Konsulent Arild Kjerschow, Norge:

Jeg vil bare et flammende, men kort innlegg til forsvar for kriminalisering
av det grovt uaktsomme bedrageri og forsåvidt den grovt uaktsomme ökon-
omiske utnytting. Når jeg ikke har noen betenkeligheter ved det, er det
for det förste fordi jeg mener at det, iallfall ut fra norsk rettspraksis kreves
en höy grad av forsömmelse til fellelse for grov uaktsomhet. Det kan altså
ikke sammenlignes med simpel uaktsomhet på noen mate. Videre har man
iallfall i bedrageribestemmelsen en rettsstridsreservasjon, en så å si generell
reservasjon for tilfeller som man ikke synes er tilstrekkelig straffverdige.
Ennvidere har man også i Norge opportunitetsprinsippet som gjör det mulig



88 Arild Kjerschow

for påtalemyndigheten å gi påtaleunnlatelse, hvis man synes at forgåeisen
er lite alvorlig. Endelig vil jeg peke på at særlig innen særlovgivningen
har man kriminalisert simpel uaktsomhet uten å være noe særlig opptatt
av om man dermed har kriminalisert for meget, og jeg vil nesten gå så langt
som til å si at det har blitt en rettstradisjon i stor utstrekning å kriminalisere
uaktsomhet.

Nu er det jo mange som har sagt at det at man har gått for langt på visse
områder ikke berettiger en til å fortsette å gå for langt. Det er det selvfölge-
lig noe i. Men jeg vil da altså peke på at dette er en restriksjon i forhold til
den simple uaktsomhet.

Derimot er det en annen motforestilling som jeg er helt enig i, og den er i
særlig grad understreket overalt i höringsuttalelsene fra det norske straffelov-
råd, nemlig at man ikke skal drive å kriminalisere på et område för man har fått
påvist at det foreligger et praktisk behov. Og det kan vi vel kanskje si også
efter at höringsuttalelsene har kommet inn. De antyder i alle fall at det er
tvilsomt om vi har påvist noe slikt praktisk behov.

Så vil jeg bare si noen få ord om juridiske personer, som det opprinnelig var
tanken å ta opp her til diskusjon. Vi har efterhvert, særlig i de siste ti årene,
fått en god del lovbestemmelser som gir adgang til å straffe juridiske personer.
Vi ba höringsinstansene om å uttale seg om i hvilken utstrekning disse hjem-
lene ble brukt og hva de i det hele tatt syntes om dem. Mitt forelöbige inntrykk
er at de brukes svært lite og at de i det hele tatt har vist seg å ha nokså liten
praktisk betydning. Dette kan jeg tenke meg henger sammen med at vilkårene
for å ilegge juridiske personer i Norge straff er temmelig restriktive efter de
fleste av disse lovbestemmelsene.

Professor Jónatan þórmundsson, Island:

I anledning af tidligere udtalelser her i diskussionen vil jeg gerne fremhæve,
at til trods for det nære slægtskab mellem dansk og islandsk strafferet synes
islandske jurister og lovgiveren ikke at finde objektivt ansvar for juridiske
personer særlig akceptabelt.

Justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Herr ordförande.
Jag skall passa på tillfället med detsamma som mikrofonen passerar mig

här. Det är inte så mycket jag har att tillägga, men jag kan konstatera, att
Hans Thornstedt sade, att vi var rörande eniga om det mesta. Och vi blev
väl ännu enigare efter hans senaste inlägg, när han intog en rätt positiv
hållning till frågan om ansvar för juridiska personer.

Beträffande kriminaliseringen av grov oaktsamhet, som det här var tal
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om, intog jag redan i mitt förra inlägg en negativ ståndpunkt och den
uppfattningen vidhåller jag. Jag ville bara tillägga det argumentet, att man
inte alltid skall utgå ifrån, att straff är den rätta påföljden. Det finns också
andra påföljder, andra sanktioner, privaträttsliga, civilrättsliga, som kan
komma i fråga och som kan vara lika kännbara som ett straff.

Rigsadvokat Per Lindegaard, Danmark:

Man kan jo ikke sige at tanke tung med tanke strides om det emne, der er
til debat her i dag, for der er jo i det store og hele enighed mellem dem, der
hidtil har udtalt sig. Der er lidt delte meninger — ikke i panelet, men i debat-
ten — om omfanget af det onde, som vi beskæftiger os med, altså spørgsmålet
om, i hvilket omfang der forekommer handlingstyper, som ikke rammes af de
strafferegier vi har i dag, men som bør misbilliges, og som bør modvirkes ved
strafferetslige sanktioner. Man skal efter min mening være meget varsom for
ikke at gøre kuren værre end sygdommen. Det ville efter min opfattelse
decideret være at gøre kuren værre end sygdommen, hvis man indførte en
generel straffebestemmelse. Nu er der jo ingen grund til, at jeg står her og
kæmper imod en generel straffebestemmelse. Ingen har hidtil forsvaret den,
så jeg kan vist nogenlunde hurtigt gå forbi det spørgsmål. Jeg skal måske lige
til Michael Lunns fremstilling føje, at det danske straffelovsråd nok opstillede
en model til en generel straffebestemmelse, men samtidig tog en bestemt af-
stand fra at indføre en generel straffebestemmelse. Jeg kan måske i samme
forbindelse sige, at det heller ikke var med noget særligt engagement, at
straffelovsrådet gik ind for de regler, der nu er blevet indført, d.v.s. reglerne
om uagtsomt bedrageri o.s.v. Man kan vel nærmest sige, at straffelovsrådet
var neutralt; men det beskrev, at man kunne udforme en lov efter denne
model, hvis man fra politisk side ønskede en regel af det indhold gennemført.

En generel straffebestemmelse ville efter min opfattelse være at gå alt for
vidt m.h.t. de midler, der tages i brug. De praktiske danske erfaringer består
i en række sager, hvor man kan sige, at det, der i hvert fald prægede en meget
stor del af dem, var, at det var vanskeligt at føre et bevis for, at de fornødne
subjektive betingelser for at pålægge straf for en forsætlig forbrydelse, forsæt-
ligt bedrageri, forsætlig åger, var til stede, at beviset for det subjektive rekvisit
altså ikke lod sig opfylde. Det var det, man ville overvinde med en generel
straffebestemmelse. Jeg har aldrig kunnet frigøre mig for den betragtning, at
det, man ville opnå ved at udvide det objektive gerningsindhold i virkelig-
heden var at sænke kravene til beviserne for det subjektive rekvisit. Også af
den grund forekommer det mig en lidet tiltalende løsning. Men det er i den
sammenhæng, man skal betragte det forhold, at man i Danmark har gennem-
ført regler, der kriminaliserer groft uagtsomt bedrageri. Det var netop på
dette punkt, at bevisvanskelighederne var, hvor man i og for sig nok kunne
have en subjektiv fornemmelse af, at der forelå et forsætligt forhold, men hvor
man ikke var i stand til med tilstrækkelig styrke at føre bevis derfor. Og det
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hænger netop sammen med, at det karakteristiske ved denne kriminalitet er
det, der afspejler sig i det udtryk man bruger i Danmark om kriminaliteten:
„bagmandskriminalitet". Den karakteriseres ved, at de dirigerende og de,
der får udbytte ved disse angribelige dispositioner, sidder så langt tilbage, at
det er svært at påvise forbindelsen til dem fra det objektive handlingsforløb,
der kan konstateres.

Det er muligt, at vi kan komme et stykke videre ved hjælp af disse regler om
groft uagtsomt bedrageri, men man skal jo også passe på, at det net, man
kaster ud, ikke bliver så finmasket, at man får en masse undermålsfisk med
i land, og dette kan meget nemt ske ved en sådan regel. Jeg har derfor for mit
vedkommende lagt megen vægt på, at regelen kom til at indeholde den be-
grænsning, at der skulle være tale om uagtsomt bedrageri med hensyn til
betydelige formueværdier. Ellers risikerer vi at indfange en masse ligegyldige
små bedrageritilfælde, hvor det kan være vanskeligt på forhånd at afvise mu-
ligheden af, at betingelserne for strafansvar efter denne regel var opfyldt.

Må jeg så lige gøre en kort bemærkning vedrørende juridiske personers
strafansvar, d.v.s. kollektive enheders ansvar.

Jeg tror i og for sig ikke, at der er nogen sammenhæng mellem dette problem
og økonomisk kriminalitet i den forstand, som debatten her har handlet om.
Det man har i tankerne hermed er groft dadelværdig økonomiske misbrug,
hvor bødestraf i og for sig som udgangspunkt ikke er tilstrækkelig, fordi for-
holdet mødes af en stærk social misbilligelse. Det er jo ikke den slags forhold,
der kan rammes af en regel om bødeansvar for kollektive enheder. Michael
Lunn har allerede gjort nogle synspunkter gældende. Det er jo typisk, hvor
man vil opfange fortjenesten ved en ulovlig fremgangsmåde, ved undladelse
af at iagttage gældende foreskrifter, at disse reaktioner får anvendelse. Men
lad mig føje én ting til. Jeg forstår, at man i Sverige klarer sig ved hjælp af
en uagtsomhedsstandard; jeg er bange for, at man nemt kommer til at over-
spænde en uagtsomhedsstandard, hvis man via den skal kunne opnå, at straf-
ansvar indtræder i alle de tilfælde, hvor strafansvar bør indtræde. Man kommer
nemt til at gøre uagtsomhedsstandarden utroværdig, hvis man strækker den
så vidt. Derfor tror jeg, at man beskriver tingene på en ærligere måde, hvis
man opstiller regler om ansvar for kollektive enheder.

Direktör Thomas Hagdahl, Sverige:

Vi har nu fått höra åklagarens syn. Som jurist hos Sveriges industriförbund
kan jag kanske få representera de potentiella gärningsmännen. Frågan om vad
ekonomisk kriminalitet är kan ställas över en vid sfär. Jag fick den belyst i
våras då jag var på ett nordiskt kriminologmöte i Fjällhvil i Norge. En finsk
marxist sade där att det är inte någon idé att diskutera frågan om ekonomisk
kriminalitet med utgångspunkt från enskilda gärningar som begås i ett företag
när företagens hela verksamhet är kriminell. Detta är ett sätt att nalkas
problemet som från ett företags synpunkt inte är praktiskt.
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Vad skall då ett företag göra för att skydda sig mot att åklagaren kommer
på besök? Hur organiserar verkställande direktören verksamheten så att han
inte drabbas av straffansvar för gärningar som begås inom företaget? Detta är
en komplicerad fråga eftersom man i ett större företag har att iaktta en mycket
stor mängd olika lagar och författningar där det finns straffsanktioner. Där
finns de stora brotten mot skattelagarna, miljövårdslagstiftningen och aktie-
bolagslagen. Men det är också fråga om tänkbara överträdelser av mindre
författningar exempelvis av typen att man inte har särskilda lokaler för läkar-
undersökningar av minderåriga anställda m. m.

Ett mindre antal storföretag i Sverige har försökt att för sig själva reda ut
vilket straffansvar som kan följa med verksamheten. Exempelvis har man
inom Bolidenkoncernen upprättat ett 20-sidigt kompendium i vilket upp-
tagits de olika förvaltningscheferna, enhetscheferna osv. och angivit vad dessa
har att iaktta för att undgå straffansvar.

Det behövs alltså ett 20-sidigt kompendium för att klargöra för teknisk
personal och andra i en större koncern vari straffansvaret består. Detta belyser
problemet om genomslag i lagstiftningen och då alldeles särskilt ny lagstift-
ning. Inom näringslivet är det enorma flödet av nya lagar ett allvarligt problem.
Det är praktiskt sett omöjligt att omedelbart efter det nya lagar tagits åstad-
komma ett över hela linjen lagenligt handlande. Det finns för övrigt inte
bara en tidsaspekt. I och med att lagstiftningen går så snabbt blir lagarna
också allt sämre.

Det har tidigare idag talats om opportunitetsprövning. Jag skulle gärna
vilja ha en opportunitetsprövning av åtalsfrågan då lagen är så mörk att den
är svår för gemene man att efterleva. Detta är ett praktiskt problem som jag
möter nästan dagligen i min verksamhet när företagen ställer frågor om
innebörden av ny lagstiftning. Särskilt med hänsyn till den sammanblandning
som nu sker i Sverige av skatterätt och bolagsrätt är det svårt att ge ett
riktigt svar.

En annan fråga som tagits upp gäller juridiska personers straffrättsliga
ansvar. Det är riktigt att det är främmande för svensk rättstradition att straff-
belägga juridiska personers handlingar. Lagstiftaren har i stället sökt sig andra
vägar än straff för att åstadkomma ett önskvärt beteende hos företagen. Detta
är ofta eftersträvansvärt. Marknadsförings- och konkurrensbegränsningslagarna
är exempel där man inom näringslivet upplever lagarna som effektiva och att
de når sitt syfte.

Det sägs ofta att den svenska konkurrensbegränsningslagen är tandlös därför
att straffbestämmelser saknas i stor utsträckning. Så upplever man det inte
inom näringslivet. Näringsfrihetsombudsmannens ingripanden, förhandlingar
och uppgörelser inför NO eller vidare inför Marknadsdomstolen, ibland
beslut av domstolen, upplevs mycket påtagligt och man kan gott säga att
.agen har kraftiga remedier mot konkurrensbegränsningar.

Men ibland är remedierna i denna typ av lagar inte lämpliga sanktioner.
Viten går inte att använda och straff saknas. Lagstiftaren siktar nu — såsom
jag har förstått det — i allt högre grad in sig på civilrättslig ogiltighet som
sanktion. Ibland kombineras detta med straff för företagets ställföreträdare.
Detta bedömer jag som en farlig tendens. Straffbeläggning har en fördel
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nämligen att brottet preskriberas efter viss tid. Civilrättslig ogiltighet pre-
skriberas inte.

Verkan härav kan belysas på följande sätt. I många koncerner — även i
offentligt ägda företag — händer det att man när man går igenom gamla avtal
upptäcker ogiltiga avtal. Exempelvis kan ett bolag som saknar så kallat full-
ständigt utlänningsförbehåll i sin bolagsordning ha förvärvat ett annat bolag
med fullständigt förbehåll. Det förvärvet är enligt svensk lag civilrättsligt
ogiltigt. När förvärvet skedde var bolaget kanske av obetydlig storlek men
kan under flera decennier ha utvecklats till ett stort företag med många an-
ställda. Det framstår då som orimligt att det ursprungliga fånget är obotligt
ogiltigt.

Utan att säga att man från näringslivets sida hellre skulle se straff för
juridiska personer vill jag framhålla att civilrättslig ogiltighet generellt sett är
den minst lämpliga sanktionen.

Advokat Vilhelm Leifer, Danmark:

Det er kun ganske få bemærkninger jeg skal komme med.
Lad mig fortsætte hvor forrige taler slap. Straf af virksomheden som sådan

for en medarbejders handling kan virke meget uheldig. Fra min praksis
erindrer jeg et tilfælde, hvor en funktionær svigter og undlader at videreaf-
regne tilbageholdt kildeskat. Efter funktionærens fratræden opdages forholdet
ved revision. Chefen går til myndighederne og røber kendsgerningerne og
aftaler, at det ret betydelige beløb må afvikles over nogle gange for ikke at
skade firmaets likviditet. Aftalen overholdes punktligt, og da alle tilbageholdte
beløb er afviklet, fremkommer et forelæg af en meget betydelig bøde — dette
kan simpelthen ikke være rimeligt. Lovreglen synes at bygge på princippet, at
pengene skal tages, hvor man kan vente at finde dem.

Hvad det andet hovedpunkt angår — den såkaldte bagmandskriminalitet,
må man mærke sig, at der gennem flere menneskealdre knapt har hersket rets-
enhed på området i Danmark. Allerede ved begyndelsen af min juridiske løbe-
bane for 50 år siden stod det mig klart, at den bedragerianmeldelse, som
kunne føre til dom i en provinsby, jævnligt i København strandede hos en
ældre kriminalpolitimand, som lidt træt tilkendegav, at et sådant forhold
rigtignok ikke kunne tages op af politiet. Man måtte gå til privat søgsmål —
noget som på forhånd var klart formålsløst, da der ad den vej ingen penge
var at hente. Nåede sagen alligevel til et af de af afdøde politidirektør Ivan
Stamm organiserede undersøgelseskamre, stillede det sig straks lysere for an-
melderen. Her behandledes sagen nemlig af et snævert samarbejdende team af
et par jurister og et antal kriminalpolitifolk, således at politifolkene løbende
kunne støtte sig på nødvendig og ønskelig juridisk vejledning. Efter at have
fungeret perfekt i et halvt århundrede er disse undersøgelseskamre nu af-
skaffet — antagelig efter et stærkt ønske fra kriminalpolitiorganisationen. Re-
sultatet er, at en sag om økonomisk kriminalitet, som afhænger af det kniv-
skarpe skel, hvor det civilretligt lovlige ophører og det kriminelle sætter ind,
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nu kan befinde sig halve og hele år i hænderne på fortræffelige politifolk, der
blot savner det fornødne kendskab til bogholderi og jura, inden sagen eventuelt
i håbløst forvansket form når frem til en jurist, som ikke kan afhjælpe mang-
lerne længere. Denne misere kan man ikke råde bod på ved at nedsætte
tærskelen for beviskravet. Man kan højest nå til det for retssikkerheden farlige,
at man fremtidig sigter dem man ikke kan lide. I så fald er det naturligvis
rart, at man kender rigsadvokat Lindegårds moderate indstilling og kan håbe
på forståelse hos dommerstanden, men bedre er det dog, hvis man sikrer sig,
at sagerne fra begyndelsen varetages af dem, der har forstand og uddannelse
dertil.

Professor Johs. Andenæs, Norge:

Först bare et par ord om den såkalte generalklausulen. I Norge må vi vel
nu betrakte den som död i alle fall for nokså lang tid fremover. Jeg har heller
ikke selv gått inn for generalklausulen, men kanskje av litt andre grunner enn
mange av diskusjonsdeltakerne her. Jeg har i grunnen ikke så svært store be-
tenkeligheter overfor en generalklausul i den form som den hadde fått f.eks.
av det danske straffelovsråd eller av den norske arbeidsgruppe. Jeg tror den var
utformet så pass restriktivt at det var meget liten risiko for at hederlige og
skikkelige folk skulle komme ut for vanskeligheter av den grunn. Når jeg
synes det er lite som taler for generalklausulen, så er det först og fremst fordi
jeg ikke kan se, i all fall ikke i Norge, at det er påvist noe behov for den. Jeg
kan heller ikke se at den skulle medföre noen stor lettelse når det gjelder
det efterforsknings- og det bevismessige. Og man må jo trenge inn i disse
transaksjoner som det er spörsmål om, för det kan bli spörsmål om å ta stand-
punkt til tiltale og straff.

Jeg skal si noen ord om straffeansvar for juridiske personer. Som konsulent
Kjerschow nevnte, så har vi en del bestemmelser om dette i norsk rett, men
ikke på langt nær så mange som i Danmark. Men vi har en del og det ser ut til
å bli flere i den nyere næringslovgivning. Men de er stort sett lite brukt. Dette
kan jo i noen grad henge sammen med den mate de er utformet på, men jeg
tror först og fremst det skyldes at det ikke er noe forferdelig stort behov for
dem. Det lar seg anföre mange gode teoretiske grunner for et straffeansvar for
juridiske personer. Men jeg tror at i de aller fleste tilfeller så er det det person-
lige straffeansvaret som er det mest adekvate. Det er jo klart, hvis det er tale
om alvorlige lovovertredelser, store svindelhistorier og slike ting — et bötean-
svar overfor en juridisk person er da åpenbart utilstrekkelig. Det er den eller
de skyldige som man da må få tak i og idömme en straff som svarer til grov-
heten av det straffbare forhold. Det kan være anderledes når det gjelder for-
skjellige slags næringslovgivning, forurensningslovgivning for å nevne noe av
det mest aktuelle. Men også der tror jeg, i alle fall slik som forholdene arter
seg i Norge, at det personlige straffeansvaret rammer ganske effektivt. Jeg har
inntrykk av at det er en del ideologi ute og går i den seneste tids diskusjon
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om straffeansvar for juridiske personer. Jeg synes jeg merker det f.eks. på den
finske debatten. Det resonnementet som man der gjerne horer fra krimino-
logiske kretser, er dette, at når det gjelder de store selskaper, sammenslut-
ninger og koncerner som har en svær makt i det moderne samfunn, så er det
reaksjonssystem vi har og straffesystemet og andre sider av rettsvesenet ikke
tilpasset det moderne samfunnet med store bedrifter og store organisasjoner.
Her må man finne på noe annet. Dette höres jo veldig godt ut teoretisk sett,
men jeg tror at efter våre forhold så er det mest teori. Nettopp når det gjelder
de store bedriftene så er forholdene i alle fall i Norge enda så pass idylliske
at de tar meget vel vare på sitt renommé, og de rammes meget sterkt også i
sin selvfölelse og i sitt omdomme, hvis det blir spörsmål om et personlig
straffeansvar, i alle fall hvis det ikke gjelder helt underordnede. Jeg kan nevne
som eks. et tilfelle som vi har hatt i Norge det siste år, hvor et av våre störste
industriselskaper, Norsk Hydro, angivelig hadde gjort seg skyldig i brudd på
forurensningslovgivningen. Det var visse forholdsregler som skulle ha vært tatt
for å begrense forurensningen men de ble ikke tatt. Jeg sier en angivelig over-
trædelse fordi saken er ikke blitt endelig avgjort. Men det ble da reist sak mot
to overordnede ingeniörer i bedriften, toppledelsen hadde ikke noe kjennskap
til dette, det var visst helt på det rene. Det ble en kolossal halloi om dette.
Generaldirektören opptrådte i TV og var meget bitter over at man hadde
funnet det nödvendig å gå til noe så dramatisk som politianmeldelse for de
formentlige overtredelser det var spörsmål om her. Og det er åpenbart altså,
at for de etablerte, store bedrifter så er et slikt personlig straffeansvar noe
som rammer bedriften som sådan, det er meget kjennbart og jeg tviler på om
selv en stor bot i tillegg for organisasjonen her vil spille noen nevneverdig
rolle.

For å resymere: Jeg har ikke noen prinsipielle betenkeligheter mot et böte-
ansvar for juridiske personer. Jeg står litt fremmed overfor de store betenke-
ligheter som der gjöres gjeldende fra svensk side. Jeg tror nok at et slikt ansvar
på visse områder kan ha en funksjon, men jeg tror ikke at man skal overdrive
betydningen av dette, eller se på det så å si som det middel som må brukes
i vårt samfunn for å hanskes med de store bedrifter og organisasjoner.

HöyesterettsadvokatGunnar Nerdrum,  Norge:

Jeg vil gjerne få lov, herr ordstyrer, å knytte noen fotnoter til prof. Ande-
næs's innlegg.

Först dette om straffeansvar for juridiske personer. Det kan nok være at
Norsk Hydro og de andre store föler seg meget beklemt ved straffesaker, det
være seg mot overingeniörer eller mot selskapet som sådant. Men forutset-
ningen for at et slikt personlig ansvar skal få noen riktig preventiv effekt, det
er jo at man vet hvem som er ansvarlig. Ofte er dette tvilsomt — vel man har
overingeniören, det er mulig at det er den avdelingen.

Jeg er konkursbobestyrer for en skarve maskinkjörer, gravemaskiner og
sådan. Han hadde kjöpt to maskiner på avbetaling uten å betale kontant
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belöp. Handelslovgivningen foreskriver at 35% skal betales kontant, og det
er jo alminnelig kjent at det er mange leverandörer som jukser litt med
dette, gir kreditt. De hjelper mannen til maskinen, men de får også et
konkurransemessig fortrinn fremfor konkurrentene som holder seg på den
smale sti. I dette tilfellet så bidro det vesentlig til å öke omfanget av
konkursen med de samfunnsmessige kjedelige forhold som det er. Vel,
jeg er ikke sikker på det, at hvis vi skulle forsöke noen aksjon ut fra dette,
ja, jeg er faktisk ikke sikker på om dette er straffbart for en juridisk
person, men det er i alle fall straffbart for den ansvarlige personlige
person — så tror jeg man vil se, at vel .salgsavdelingen skylder på ökonomi-
avdelingen, som ikke fikk inn belöpet i tide, salgsavdelingen har bare gjort opp
kontrakten og man har enda til den mannen som utleverer o.s.v., o.s.v. og så
står man der. I slike tilfeller må jeg si at straffeansvaret, böteansvaret for den
juridiske person skal ikke kimses av. Man har vel den innstilling at i de fleste
tilfeller utgår — „går det, så går det." Det er den alminnelige grunninn-
stilling at vårt standpunkt er ökonomisk tilfredsstillende og står, hva det etiske
angår, på et gjennomsnittsnivå.

Så er det bare noen bemerkninger om dette med skatter. Skatteunndragelser
har i grunnen spilt en noe tilbaketrukket rolle i debatten her. Min ringe er-
faring er, at det er jo det som i praksis betyr mest. Der har man jo forskjellige
mater å gå frem på, angripe dette. Men når jeg nå sier noe om det, så er det
for å understreke betydningen av alhnen prevensjon, forsåvidt fortsatt som
fotnote til prof Andenæs. Når en skattesak kommer opp — den er naturligvis
forferdelig kjedelig — så ordner man den av og til ved straffetillegg, av og til
uten. Jeg önsker meg, må jeg virkelig si, en ordentlig straffesak i ny og ne mot
hvitsnippkledte personer og med den publisitet som fölger dette. Vi har nå i
Norge en skattedirektör som har en såkalt dödsgjeng — som har funnet skjulte
bankkonti og sådant — noe som resulterte i store overskrifter i avisene. Men
det skjer liksom ikke noe mer. Sakene kommer sikkert opp, men de blir ordnet
administrativt i det store og hele. Fra min forelöbig beskjedne praksis, så
minnes jeg et ord fra studietiden, og fra rettskildenes teori, hvor man jo leste
om Oliver Wendell Holmes, som „the law as prophecies of what the courts
will do in fact", og forutsetningen for det hele "the bad man" som red på
lovens ytterste grense. Så sa gjerne foreleseren, at vel, det det var i virkelig-
heten det ville vesten — i Europa er vi mer fredsommelige og "the bad man"
er ikke den samme realitet. Det er der jeg vil bemerke, at vi ser ham nokså
ofte og "the prophecies" ikke bare av "what the courts will do", but of what
rettsvesenet will do i det hele — det er en realitet som jeg tror er meget sterk.

Kammaråklagare Gustaf Lagerbielke, Sverige:

Jag ber att få göra en liten kommentar till vad nu sagts. Den allmänna
klausulen har berörts och man menar med all rätt, att den är utomordentligt
farlig att ge sig in på. Det kan i sammanhanget vara av intresse att se på
några erfarenheter som en åklagare i Sverige kan ha på ett närliggande om-
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råde. Han har ju, som professor Thornstedt nämnde att ta ställning till den
ekonomiska kriminaliteten med utgångspunkt från de allmänt sett omfat-
tande regleringar som utmärker vår lagstiftning. Här finns problem. Vi har
ett högt tempo i speciallagstiftningen. Den förnyas på det sätt vi hört men
säkert förmår varken polis eller åklagare att hålla sig ajour med allt som
händer. Det gör att många av de bestämmelserna blir slag i luften, något
som ibland kan vara bra i sig men knappast avsikten vid tillkomsten.

Det andra problemet, som också tangerades av professor Thornstedt angår
brottsutredningen. Som åklagare har man ofta svårigheter att på önskvärt
sätt bemöta den ekonomiska brottsligheten. Man får helt enkelt inte känne-
dom om en rad fall eftersom de skrivs av på polisstadiet. Sker sådan av-
skrivning av personer utan akademisk juridisk bildning torde resultatet sanno-
likt bli ett större mörkertal. Alternativt kommer anmälan om brottsligheten
till åklagarens kännedom. Kriminalpolisen har rekryteringsproblem och å-
klagaren kan som följd få rätt orutinerad personal till sitt förfogande. Men
han saknar praktisk möjlighet att ge anvisning hur man skall göra i detalj.
Den komplicerade ekonomiska brottsligheten sätter stora krav på utredarna,
goda juridiska insikter, känsla för vad som är möjligt att utreda och ett
gott omdöme, så att allmänheten inte utsätts för onödiga ingrepp i integriteten.

Jag tror därför att det skulle vara värdefullt att bredda juristkårens verk-
samhetsfält mer än vad som nu är fallet. Bl. a. kunde det systemet prövas
att man satte jurister i kvalificerade polisiära utredningsbefattningar, t. ex.
genom att ge, på statlig bekostnad, lämpade polismän akademisk utbildning.
Härigenom fick man en mer sakkunnig juridisk bedömning på ett initialt
stadium i förundersökningen.

Professor Ulf Bernitz, Sverige:

Jag skulle bara helt kort vilja säga att jag som kollega till prof Thornstedt
kanske inte helt delar hans uppfattning när det gäller frågor om ansvar för
juridiska personer i fråga om kriminalitet.

Jag har särskilda erfarenheter från marknadslagstiftningsområdet; närings-
lagstiftningen och immaterialrättslagstiftningen och liknande. Och där kan det
inte hjälpas att man ibland har känt det som nackdel, att ett ansvar inte kan
riktas direkt mot den juridiska personen. Det mest tydliga exemplet på det är
vår gamla lag mot illojal konkurrens och dess bestämmelser mot illojal reklam
som vi hade innan vi fick den nya ordningen med konsumentombudsman och
marknadsdomstol. Denna lag fungerade mycket dåligt i praktiken och där
förekom säkerligen att mindre nogräknade företag mot vartannat vägde å ena
sidan den ganska ringa risken för angivelse och åtal, men också de små böter
som naturligtvis ifrågakom, mot å andra sidan den vinning som illojala
reklammetoder skulle kunna medföra.

Överhuvudtaget ligger problemet här mindre i att direkt straffa än i vad man
skall göra med vinningen för företaget i det fall det rör sig om brott mot all-
mänheten. Där har man inte någon viss enskild person som i praktiken fun-
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gerar som målsägare med skadeståndsansvar, jfr. fall av överträdelser av livs-
medelslagstiftningen, reklamlagstiftningen, konkurrenslagstiftningen o.s.v. Här
framför enskilda inte i praktiken skadeståndsanspråk därför att de är så
små i de enskilda fallen, men sammanlagt kan det röra sig om betydande
belopp, som företaget kan vinna genom små transaktioner riktade mot många.

Hur detta skall lösas bäst vill jag inte ge en bestämd uppfattning om här.
Som prof. Thornstedt och även direktör Hagdahl varit inne på, så finns det
olika varianter som man prövat i Sverige. Jag har generellt en känsla av att
vi kanske skulle behöva se över vårt åtgärdsregister litet mera principiellt. Det
kan vara litet klumpigt i vissa fall. Och huvudproblemet är just den vinning
som det mindre seriösa företaget kan kalkylera att man ändock i många fall
gör genom kriminella transaktioner.

Rättschef Staffan Vängby, Sverige:

Det ankommer inte på mig att uttala mig om huruvida den svenska lagstift-
ningen är dålig. Däremot vill jag gärna öppet medge att den blir alltmer
komplicerad för vart år som går. Det är emellertid nödvändigt att det blir så.

Vi på lagstiftningssidan upplever att vissa ekonomiskt verksamma personer
hela tiden är ett steg före vår lagstiftning. Det gör att några enkla lösningar
aldrig är möjliga. Jag tror att man måste använda sig av olika sanktioner och
vill gärna från svensk sida säga det, att jag tror inte att vi skall avvisa
tanken på en bötessanktion för juridiska personer. Jag delar prof. Andenæs's
uppfattning om att detta på intet sätt är ett universalmedel, men jag tror
att möjligheten för vissa fall skulle kunna vara önskvärd.

När man upplever svårigheterna att nå resultat, gäller det att titta sig
omkring efter några lämpliga generalklausulbetonade sanktioner. Jag har visst
inte några principiella betänkligheter mot en generalklausul på straffrättens
område av den karaktär som har skisserats i Danmark och Norge. Vi har
emellertid inte alls arbetat med något sådant i Sverige.

Jag tror som många andra här, att även om den kan accepteras från princi-
piell synpunkt, så är den kanske föga verkningsfull. Däremot kan man tänka
sig andra typer av generalklausuler. Vi får nu i Sverige en generalklausul på
civilrättens område. Man har i Sverige i många år diskuterat möjligheterna
av en generalklausul på skatterättens område och det kan tänkas att en sådan
kommer med tiden. Men någon enkel lösning finns inte och jag tror att svaret
blir att vi också för framtiden måste arbeta med ett ganska omfattande register
av olika typer av sanktioner.

Referenten, professor Hans Thornstedt, Sverige:

Jag skall be att få tillägga något om straffansvar för juridiska personer.
Jag vet inte om jag var så positiv, som Henrik Grönqvist tyckte att jag var,

7



98 Hans Thornstedt

eller så negativ som Ulf Bernitz tyckte att jag var. Jag känner mig själv
något mitt emellan.

Jag vet inte om jag fattade riksadvokat Lindegård rätt — men jag fattade
honom så att han menade, att om man inte ålägger juridiska personer ansvar,
så kan man riskera, att domstolarna ställer mycket ringa krav på aktsamhet
hos den fysiska person, som såsom ställföreträdare för den juridiska personen
får bära ansvaret för culpösa brott i företagets verksamhet. Så har emeller-
tid inte varit fallet i Sverige. Tvärtom krävde man ursprungligen mycket
stor aktsamhet av företagschefer. Culpaansvaret blev i dessa sammanhang
praktiskt taget ett ansvar för casus. För att råda bot på detta skapades möj-
ligheter att delegera straffansvaret till chefer på en lägre nivå i företaget.
Då fick man i stället de svårigheter som Thomas Hagdahl talade om, näm-
ligen att domstolarna och åklagarna har accepterat ett delegationssystem,
som kan bli tämligen komplicerat i stora företag med en hierarki av
personer från högsta chefsnivån och nedåt som är ansvariga var och en för
sin gren av verksamheten. Vill man göra detta system klart för de anställda,
kan det bli ett tjugo sidors kompendium som i Boliden. Systemet har emeller-
tid den fördelen, att de chefer på mellannivå som detta ansvar vilar på har
ett personligt incitament till att se till att deras underordnade handlar lagen-
ligt i sitt arbete. De har att instruera och utbilda och övervaka sina under-
ordnade, och om de är försumliga härutinnan, drabbas de av ett personligt
culpaansvar, som är kännbart. Jag tror att professor Andenæs har alldeles
rätt i att ett personligt ansvar fungerar väl i rätt stor utsträckning. De
personer som har ett sådant ansvar vill inte bli åtalade, och de vill inte ha
strafföreläggande; de vill inte ens få bruna kuvert från polisen och åklagar-
myndigheten rörande ifrågasatta lagöverträdelser inom deras verksamhets-
område.

Detta gäller i varje fall den lindriga brottsligheten, där det inte är
frågan om några stora vinster för företaget utan där det är till stor del fråga
om överträdelse av ordningsföreskrifter. Det är ju massor av mer eller mindre
detaljerade ordningsföreskrifter som är straffsanktionerade, ofta i brist på
bättre sanktioner. I sådana fall tror jag, att det är effektivare ur samhällets
synpunkt, att en befattningshavare av företaget har personligt ansvar för
att föreskriften efterkommes i stället för att bolaget som sådant får betala
ett bötesbelopp, som med nödvändighet måste bli ganska litet. När det sedan
gäller stora ekonomiska vinster, som det kan röra sig om beträffande illojal
konkurrens och otillbörlig marknadsföring är problemet ett annat. Där tror
jag att man får tänka på andra sanktionssystem, och man försöker sig också
i Sverige fram till andra sanktionssystem.

Mina betänkligheter mot straffansvar för juridiska personer, hänger —
som jag tidigare nämnt — ihop med vårt dagsbotssystem. I Norge har man
inte dagsbotssystem alls — man kan alltså ge höga böter avpassade efter
brottet. I Sverige måste man avpassa bötesbeloppet efter den dömdes ekonomi
och man kan inte avpassa det efter företagets ekonomi. Därför måste man i
Sverige införa en ny form av sanktioner eller revidera dagsbotssystemet, för
att kunna införa straffansvar för juridiska personer. Jag tycker inte att det
problemet är lätt att lösa praktiskt.
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Gunnar Nerdrum sade, att man inte vet vem som skall bära ansvaret för
företaget. Mot det vill jag invända, att man i Sverige kan överblicka
subjektsvalet rätt väl med hjälp av vårt i lagstiftning och rättspraxis ut-
vecklade delegationssystem. Gunnar Nerdrum sade också att skattebrotten var
de viktigaste fallen i vilka ansvar för juridiska personer behövdes. Dessa
brott har vi inte talat om så mycket här. Från början, sagde jag, att det i
Sverige finns lösningar med det administrativa skattetillägget. Det ligger
litet utanför den här diskussionen. Han önskade också en rejäl „skattesak"
mot „vitsnippskledde". Vill han få den önskningen uppfylld, skall han
flytta över till Sverige. Där har vi sådana mål.

Justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Herr ordförande.
Ett par synpunkter bara, som enligt min mening talar för straffrätts-

ansvar för juridiska personer — i nära anslutning till det som Hans Thorn-
stedt just sade. Men han drog den motsatta konklusionen.

Den ena synpunkten, som talar för ett sådant ansvar, är just det, att
ansvarsfördelningen inom företaget kan vara så komplicerad, att det inte
går att reda ut, vem som egentligen är ansvarig för det, som i alla fall onekligen
har hänt. Åtminstone kan det för myndigheterna, som inte är så väl insatta
i företagets inre organisation, vara en övermäktig uppgift att reda ut, hur
ansvaret egentligen är fördelat mellan dem som är ansvariga. Och för det
andra: också om man efter idogt arbete hittar denna ansvariga person,
så kan det hända, att påföljden blir alldeles för lindrig i förhållande till
den olaglighet som är begången, därför att den påföljd, som utmäts, måste
utmätas med beaktande av den ansvariga personens ekonomiska förhållanden
och annat sådant. Båda de här synpunkterna talar enligt min mening för
straffrättsligt ansvar för juridiska personer. Men jag är helt ense med
prof. Andenæs och några andra, som har uttalat sig i den riktningen, att
inte heller det här är någon patentmedicin, som kan tillämpas i vilka fall
som helst. Men åtminstone för vissa områden tror jag, att det kan vara ett
bra medel.

Diskussionsiederen takkede referenten og korreferenten og andre deltagere
i panelen og diskussionen og sluttede mødet.


