
Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler 563

Torsdag 16. august 1984 kl. 14
Seksjonsmøte

Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler

Referat: Del I s. 377 flg.

Debattleder: Justitierådet Henrik Grönqvist, Finland



564

Talere

565
570
577
577
582
585
586
587

Referent, professor jur. dr. Raimo Lahti, Finland
Korreferent, landsretssagfører Kristian Mogensen, Danmark
Debattleder, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland
Allmänhetens pressombudsman jur. dr. Thorsten Cars, Sverige
Statsadvokat Thorbjørn Gjølstad, Norge
Korreferent, landsretssagfører Kristian Mogensen, Danmark
Referent, professor jur. dr. Raimo Lahti, Finland
Debattleder, justitierådet Henrik Grönqvist, Finland



Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler 565

Referent, professor jur. dr. RAIMO LAHTI, Finland:

Hur aktuellt är ämnet i Norden? Den frågan avser korruptionsfenomenet
som sådant. Detta igen har sedan gammalt ansetts utgöra ett problem närmast i
utvecklingsländerna och i sådana utvecklade länder, där organiserad brottslig-
het är allmänt förekommande. De nordiska länderna tillhör ingendera av dessa
grupper. Situationen har dock förändrats internationellt sett. Från och med det
förra decenniet, och speciellt dess slutskede, har missbruket av ekonomisk och
politisk (offentlig) makt och den ekonomiska brottsligheten blivit föremål för
stor uppmärksamhet även i andra länder än de som tillhör de nämnda grup-
perna.

Frammarschen av dessa temata har väsentligen påverkats av en del mut-
skandaler som ansedda multinationella företag och utövare av offentlig makt
har varit inblandade i, och dessa temata har forsättningsvis varit standardäm-
nen bl.a. vid internationella kongresser - t.ex. vid FN:s kriminalpolitiska
världskongress (1980).

Av de nordiska länderna är Sverige det land, där lagberedningsorganen
grundligast har klarlagt den ekonomiska brottsligheten från slutet av 1970-ta-
let. I Finland har ett motsvarande utredningsarbete påbörjats på 1980-talet. En
nyreglering även av dessa brott har dessutom hört till totalreformen av
strafflagen, som har varit anhängig sedan 1972 i Finland. I det omfattande
svenska utredningsarbetet har korruptionen och regleringen av den, inte ägnats
nämndvärd uppmärksomhet (visserligen förnyades stadgandena om mutbrott
där år 1977). I Finland är situationen en annan.

Till de fall av omfattande ekonomisk brottslighet, som har uppdagats i mitt
hemland sedan slutet av 1970-talet, och i vilka skattebedrägerier i allmänhet
har representerat de största ekonomiska intressena, har ofta även anslutit sig
korruption. Det är dock skäl att observera, att i många av dessa fall den frågan
har uppkommit, om förfarandet är straffbart såsom mutbrott eller ens annars
(rättsligt) sanktionerat (jfr nedan).

En revision av den straffrättsliga regleringen av korruption är likaså an-
hängig, å ena sidan såsom en del av totalreformen av strafflagen och å andra
sidan såsom en del av en totalreform av tjänstemannalagstiftningen. Av dessa
har den förra framskridit, i jämförelse med vad jag har anfört i mitt skriftliga
referat, sålunda, att ett förslag med titeln «Totalreformen av strafflagen I»,
daterat 31.5.1984, och utarbetat av den speciella projektorganisation som
justitieministeriet tillsatt, har överlämnats till justitieministeriet 28.6.1984
(ordförande för ledningsgruppen inom denna organisation är förresten debatt-
ledaren Henrik Grönqvist). Förutom annat innehåller förslaget de stadganden
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om givande och tagande av muta i näringsverksamhet som skall ingå i
strafflagens nya kapitel om brott i näringsverksamhet.

Såsom en brådskande delreform har omfattningen av strafflagsstadgandena
om passiv korruption inom den offentliga sektoren utvidgats sålunda, att efter
lagändringen, som träder i kraft den 1.9.1984 (505/84), alla som står i
arbetsförhållande till ett offentligrättsligt samfund - oberoende av karaktären
av deras uppgifter - är i samma ställning som dessa samfunds tjänste- och
förtroendemän i fråga om mutbarhet. Enligt gällande stadganden är det oklart,
om en person i dylikt arbetsförhållande omfattas av straffansvaret ens i det
fall, att han utövar offentlig makt. (När jag skrev mitt referat förelåg denna
lagändring endast som regeringsproposition).

De uppgifter som jag har samlat in från de olika nordiska länderna tyder på,
att korruptionen och därtill anslutna fenomen betraktas som aktuella kriminal-
politiska problem framförallt i Finland. En dylik bedömning av situationen kan
ha sin förklaring däri, att det bara i Finland har avslöjats flera uppmärksam-
made mutskandaler. Emot detta talar den uppfattning om situationen i Norge
som Johs. Andenæs framför i en artikel från år 1978, enligt vilken korrup-
tionsfall faktiskt är ytterst sällsynta i Norge och torde förekomma endast på de
lägre nivåerna inom förvaltningen.

Om de avslöjade fallen avspeglar verkliga skillnader i dessa problematiska
fenomen, borde man försöka reda ut de faktorer beträffande definitionen av
gärningarna, gärningsmännens motivation och brottssituationerna, som kunde
förklara, varför situationen i Finland möjligen är avvikande.

Finns det mellan de nordiska länderna skillnader i t.ex. det avseendet, i hur
hög grad statsmakten reglerar den ekonomiska verksamheten och hur fast
växelverkan är mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet? Jag har
framfört ett flertal dylika faktorer då jag i mitt skriftliga referat har övervägt
utbredningen, bakgrunden och förhindrandet av korruption.

Intressantast förefaller det vara att fundera över frågor som berör gränsdrag-
ningen för det klandervärda beteendet: Finns det mellan de nordiska länderna
skillnader i inställningen till givande/tagande av förmåner inom å ena sidan
den offentliga och å andra sidan den privata sektorn? Föreligger det måhända
även mera allmänt skillnader däri, hur strängt man å ena sidan fordrar
integritet av den offentliga maktutövningen och oförvitligt beteende hos
utövarna av den offentliga makten, och å andra sidan igen förutsätter att det
inom näringslivet iakttas ärliga och med gott affärsskick överensstämmande
metoder? Finns det i våra politiska kulturer skillnader i fråga om hur klander-
fritt beteende man förutsätter hos utövarna av den offentliga makten, och i hur
man reagerar mot ett beteende som anses klandervärt?
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Det finns orsak att ställa frågor av detta slag speciellt därför, att åtminstone i
Finland en stor del av de fall som under senare år har blivit förmål för rättslig
behandlig har varit sådana, att det inte har varit ostridigt, att fördelarna
åtminstone till alla delar har varit otillbörliga. Förmånerna har i dessa fall
närmast varit resor, restaurangbjudningar samt presenter på bemärkelsedagar -
inte direkta penningmutor. Min uppfattning är den, att även de fall som har
förekommit i dansk och svensk rättspraxis till stor del har gällt gränsdrag-
ningen mellan straffbart och icke straffbart beteende, medan de uppenbara
mutfallen har varit mycket sällsynta.

I den offentliga debatten gör man sällan skillnad mellan grova och lindriga
fall, och debatten kan inte heller anses vara tillräckligt differentierad. Därtill
uppfattar man i den offentliga debatten området för korruption som mer
omfattande än det är enligt lagstiftningen i vederbörande land. Då man
planerar rättspolitiska lösningar eller uppställer etiska beteendenormer är det
naturligtvis viktigt att vara medveten om, att bestickning ingalunda är den
enda metoden att otillbörligt påverka besluts- och handlingsprocesser i sam-
hället. Bestickningen har kanske framhävts oproportionerligt starkt vid be-
handlingen av sådana tillbörliga påverkningsmetoder. Det är dock viktigt att
hålla i minnet, att en diffus terminologi liksom oklara brottsrekvisit är
problematiska för den enskildes rättsskydd vid tillämpningen av straffrätten.

Vid behandlingen av de finska mutåtalen har det uppstått även en annan typ
av rättskyddsproblem. Av förundersökningarna i de aktuella fallen och även av
annan utredning att döma har företag i Finland i överraskande stor omfattning
gett olika förmåner (restaurangbjudningar, resor, gåvor och rabatter) till
personal vid myndigheter som sysslar med skatte- eller byggnadsövervakning
och vid ämbetsverk som handhar anskaffningen av apparatur. De åtalade har
speciellt i samband med förmåner som har att göra med apparaturanskaffning
till sitt försvar bl.a. anfört, att de umgängesformer, som de har iakttagit,
motsvarar näringslivets interna praxis, att denna praxis mycket ofta utsträcks
även till tjänstemän, att de givna förmånerna har godkänts såsom avdragsgilla
representationskostnader vid beskattningen, och att straffdomarna sålunda
skulle innebära en retroaktiv tillämpning av strafflagen i nymoralismens anda.
I mitt skriftliga referat har jag också hänvisat till den risken, att det otillbörliga
i förmånen bedöms i den spända moraliska atmosfär som råder då domen ges,
och inte enligt den situation som var rådande vid gärningstidpunkten. Denna
risk har republikens president Mauno Koivisto ansett så betydande, att han i
två intervjuer under det senaste året har fäst uppmärksamhet vid saken.

I anledning av det sist sagda måste dock framhållas, att fråga är om
förmåner som bör anses ha varit acceptabla - godtagbara - vid gärningsögon-
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bucket. Bedömningen är beroende av prövning, och svår, då det inte finns
klara normer och då domstolarna har att ta ställning till saken i samband med
enskilda brottmål t.o.m. flera år efter det att de åtalade gärningarna har skett.
Såsom bedömningsgrund för vad som skall anses ha varit acceptabelt duger
nämligen inte utan vidare den beskattningspraxis som var rådande på området
vid gärningstidpunkten, och ännu mindre den praxis som då de facto var
rådande inom näringslivet, fastän båda dessa har betydelse även med tanke på
det straffrättsliga ansvaret (speciellt i fråga om den subjektiva klandervärdhe-
ten) och vid bestämmandet av straffpåföljderna.

Ur rättspolitisk synvinkel är avgränsningen av tillämpningsområdet för
straffstadgandena om korruption, bestämmandet av straffnivån och en even-
tuell differentiering av straffstadgandena och -skalorna centrala frågor. Jag har
i mitt skriftliga referat redogjort för gällande rätt i de nordiska länderna i detta
avseende (på grund av svårigheten att få uppgifter har Island tyvärr lämnats
bort) liksom också för de aktuella finska reformplanerna, varför jag helt
allmänt hänvisar till referatet. Såsom en komplettering kan jag anföra, att man
i delförslaget av den 31.5.1984 för reform av den finska strafflagen har
bibehållit den linje som det tidigare förslaget innehöll, att korruptionsstadgan-
dena för de privata och offentliga sektorerna hålls separat från varandra.

Vid den finska straffrättsreformen kommer tillämpningsområdet för korrup-
tionsstadgandena inom den offentliga sektorn alltså att förbli mera omfattande
och straffnivån strängare än för den privata sektorn. En sådan förändring i
jämförelse med den tidigare versionen, som jag har redogjort för i mitt
skriftliga referat, föreligger i reformförslaget av den 31.5.1984, att stadgande-
na om mutbrott inom den privata sektorn inte längre innehåller någon sådan
begränsningsbestämmelse, att en förmån, som god affärssed inom vederböran-
de bransch tillåter, inte skall anses vara otillbörlig.

Det att man har funnit denna reglering misslyckad visar, hur svårt det är att
genom lagstadganden dra en klar gräns mellan straffbart och icke straffbart
beteende. I Finland har bl.a. republikens president Mauno Koivisto i ett färskt
intervjuttalande ansett det nödvändigt att åstadkomma klarare normer för vad
som är tillåtet och vad som inte är det. I mitt referat har jag ställt mig positiv
till att utveckla officiella eller inofficiella direktiv av allmän karaktär, med
hänsyn till traktering eller till resor som utomstående bekostar. Om man endast
har prejudikaten som stöd för tolkningen, förblir rättsläget oklart för en lång
tid och direktiven begränsade till att avse vissa typfall.

I Finland har dock speciellt Högsta domstolens utslag 30.12.1983 nr. 4627,
som jag har redogjort för i mitt referat, klarlagt rättsläget. - Tyvärr hade ett
par ord fallit bort i min beskrivning av fallet; framställningen på sidan 397, 8
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raden nedifrån borde lyda i litet ändrad form: «Bevarandet av oberoende och
förtroende hade dock inte äventyrats därav (d.v.s. det va r . . . )» - I samband
med detta utslag publicerades i form av redogörelse ett prejudikat med följande
rubrik (HD 1983 I 4):

En tjänsteman, som på grund av sin ställning kunde påverka avgöranden rörande ett
bolags angelägenheter, hade av bolagets representanter fått en utrikesresa, som närmast
var av rekreationsnatur, samt förplägnad. Hovrätten ansåg, att nämnda förmåner som
en helhet, med beaktande speciellt av resans värde samt den fortgående förplägnadens
mängd, inte var sedvanliga och att mottagandet av dessa varken kunde anses höra till
sakenlig tjänsteutövning eller vara passande för en tjänsteman, varför hovrätten dömde
tjänstemannen till straff för fortsatt, av oaktsamhet begånget tjänstefel.

De förmåner tjänstemannen erhållit ansågs utgöra i 2 kap. 16 § 1 mom. SL avsedd
ekonomisk fördel, vilken, till sin storlek uppskattad av HD (d.v.s. tilsammans 13 000
FIM), dömdes förbruten till staten.

I ett alldeles färskt utslag 15.6.1984 nr. 4767/83 har Finlands högsta
domstol ännu mera detaljerat klarlagt rättsläget i fråga om förplägnad och resor
som utomstående bekostar åt tjänstemän. Fastän den åtalade tjänstemannen, en
överläkare i medicinalstyrelsen, dömdes för fortsatt tagande av muta och inte
endast för fortsatt av oaktsamhet begånget tjänstefel, torde detta nyaste fall
återspegla en något liberalare tolkningslinje än de motsvarande fallen från
slutet av år 1983. Vad förplägnad given åt en tjänsteman angår, är det - enligt
motiveringarna av sagde utslag -vid bedömningen av det acceptabla relevant
först och främst, om det finns godtagbara skäl att ta emot någon traktering
alls. Man måste alltså fråga sig, om handhavandet av vederbörande tjänst
förutsätter sådana kontakter med utomstående företag o.s.v., att även trakte-
ring inom vissa gränsar kan anses vara passande för tjänstemannen (svaret var
jåkande i detta fall). Därefter är det relevant bl.a., om förplägnaden håller sig
inom ramen för sedvanlig gästfrihet och om den inte är fortsatt. Vad sedan
resorna bekostade av utomstående beträffar, var det enligt utslaget för förka-
standet av vederbörande åtalspunkter av betydelse framför allt, att man i målet
inte hade kunnat bevisa att resorna, som anslöt sig till den åtalades tjänste-
eller yrkesuppgifter, skulle ha varit av rekreationsnatur, och inte heller hade
det bevisats att den åtalade hade fått någon personlig nytta av resorna.

Till sist framför jag i koncentrerad form några frågor, indelade i tre grupper,
som jag anser det vara speciellt viktigt att här debattera. Frågorna är rättspoli-
tiskt orienterade, men därmed vill jag inte utesluta de lega lata betraktelser.
Dessutom grundar sig en lyckad rättspolitik på en analys av missförhållanden i
gällande lagstiftning och i rättstillämpning.
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I Är det aktuellt att tala om bestickning och andra otillbörliga förmåner i
Norden? Finns det mellan de nordiska länderna skillnader i inställningen till
givande/tagande av förmåner inom å ena sidan den offentliga och å andra
sidan den privata sektorn?

II Hur allvarliga är korruptionsbrotten? Vilka är de intressen som skall
skyddas av korruptionsstadgandena? Är det skäl att slå ihop korruptionss-
tadgandena för den privata och den offentliga sektorn och härvid använda vida
rekvisitbeskrivningar?

III Finns det behov av en differentiering av straffstadgandena om korruption
speciellt i det avseendet, att man inskränker det straffbara området för de
lindriga fallen eller uppställer ett särskilt rekvisit för deras straffbarhet? På
vilket sätt kan man möjligen precisera gränsen mellan straffbart och straffritt
beteende närmast genom att uppställa klarare kriterier för bedömningen av, när
en förmån är otillbörlig?

Korreferent, landsretssagfører KRISTIAN MOGENSEN, Danmark:

Allerførst føler jeg grund til at sige tak til referenten, dels for hans skriftlige
referat, og dels for hans mundtlige indlæg i dag. Referenten har givet et fyldigt
og fyldestgørende grundlag for debatten, og tillige et meget velafbalanceret
oplæg om et emne, der ellers godt kunne give anledning til temmelig
uafbalancerede ytringer. På dette gode grundlag må man heller ikke vente, at
der er nogen stor uenighed imellem referenten og mig, så jeg må på forhånd
bedrøve forsamlingen med, at en egentlig hanekamp mellem Raimo Lathi og
mig ikke vil finde sted. Men jeg kan prøve at supplere ved at komme ind på
problemerne måske fra lidt andre indfaldsvinkler end referenten. I øvrigt vil
jeg i mine bemærkninger følge den samme hovedinddeling, som fremgik af de
3 spørgsmålsgrupper, som referenten sluttede sit indlæg med i dag.

Det første spørgsmål, han opkaster, er, om det er aktuelt at beskæftige sig
med bestikkelsesproblemer i Norden. Jeg må som en ren faktisk konstatering
sige, at jeg er enig i, at det er aktuelt. Det kan man læse sig til i aviserne. Og
emnet er aktuelt ikke blot i Norden, men også i mange andre lande, - vi kan
blot tænke på de store bestikkelsesaffærer, som har været fremme på interna-
tionalt plan, f.eks. affæren, som senest kostede den vesttyske økonomiminster
hans embede for nogle uger siden.

Referenten har i sit skriftlige indlæg gjort overordentlig rigtigt og kvalifice-
ret rede for årsagerne til, at bestikkelsesproblemer er hyppigere i vore dage
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end før i tiden. Han peger med fuld føje på den voksende sammenkobling, der
er mellem den private og den offentlige sektor, og på statens eksplosive vækst
med hensyn til opgaver, både en udvidet egen virksomhed for det offentlige,
herunder en virksomhed, som ligger nær op ad almindelig næringsvirksomhed,
og desuden en udpræget udvidelse af statens kontrolfunktioner, som jo også
kan give anledning til bestikkelsesproblemer.

Da jeg læste jura, - det er meget længe siden, en menneskealder eller så, -
var bestikkelsesbestemmelserne i straffeloven ikke pensum, men overspringel-
sesstof, og stort set konstaterede vi dengang, at bestikkelse ikke var noget, der
forekom i Danmark. Det var nærmest kun for en ordens skyld, at vi havde
bestemmelser om det i straffeloven i det hele taget. Man kan så spørge, om
kulturen da er gået tilbage i den mellemliggende tid. Det skal jeg ikke kunne
besvare generelt, men nøjes med at konstatere, at med hensyn til bestikkelse er
pendulet svinget ganske stærkt, således at der nu er en almindelig opfattelse
af, at bestikkelse nok finder sted i betydeligt omfang, og en almindelig
opfattelse af, at det må der skrides ind over for.

Jeg takker imidlertid referenten for hans afbalancerede advarsler imod, at
man lader sig løbe overende af en hovedstrømning i denne henseende. Det er jo
rigtigt, at nymoralismen, der ofte er parret med hykleri, fejrer triumfer i mange
af de offentlige diskussioner, vi ser i vore dage. Og det er vel også værd at
nævne, at den omsiggribende lyst til mistænkeliggørelse af alle, der har
beføjelser at udøve, ofte fejrer triumfer, når man diskuterer et emne som
bestikkelse. Godt hjulpet, naturligvis, af sensationspressen, - for ikke at kalde
den smudspressen, - som til styrkelse af sine oplagstal slår enhver bestikkel-
sesaffære op så meget som overhovedet muligt. Men lad os følge referentens
eksempel og ikke lade os løbe overende heraf og ikke overvurdere problemer-
nes omfang, og derigennem medvirke til, at man ikke åbner for en række
hekseprocesser på bestikkelsesområdet.

Det er rigtigt at pege på, som ref ere ten også har gjort det, at vi står over for
en del af et betydelig større problem. Korruption findes jo i mange former, og
bestikkelse er kun en af disse former. Hvis jeg må anvende ordet korruption
for det mere vidtgående begreb, vil jeg nævne, at korruption jo forekommer
som nepotisme, favorisering af venner og bekendte, politisk favorisering og en
række inhabilitetsfænomener. Disse former for korruption er beslægtede med
bestikkelse, men adskiller sig dog herfra.

Når referenten spørger, om der er en vej frem gennem forbedring af det
moralske klima, som måske er en vigtigere og mere farbar vej end skærpelse
af straffebestemmelser, så vil jeg gerne citere, hvad en anset og kendt jurist
engang sagde til mig, da vi drøftede inhabilitet. Han sagde: «Langt vigtigere



572 Kristian Mogensen

end alle de formelle inhabilitetsregler, man opstiller, er det jo, at man ansætter
og vælger hæderlige folk». Og her kan vi vel sige, at langt vigtigere, end
hvordan straffebestemmelserne er udformet i detaljer, er det, at man ansætter
ubestikkelige folk. I det omfang det lykkes at ansætte, opdrage og beholde
ubestikkelige folk, er der jo opbygget et værn imod mutsbrott og bestikkel-
sesfænomener, som er langt mere effektivt end strafferegier. Hvis de offentligt
ansatte tjenestemænd er ubestikkelige, eller blot hvis man tror, de er det, vil
problemerne jo stort set forsvinde af sig selv.

Skal man karakterisere situationen, som vi oplever den i Danmark, så er den
vel, at nok er bestikkelse aktuelt i øjeblikket som diskussionsemne, men der
føles ikke noget behov for et lovgivningsinitiativ. Vi har gamle bestikkelsesbe-
stemmelser i straffeloven, og jeg har ikke set eller hørt noget forslag om eller
nogen bestræbelse for at foretage ændringer i disse bestemmelser for tiden.
Diskussionen i Danmark står ikke om, at vi har, som det er blevet kaldt i
Finland, et sort hul i lovgivningen, men snarere om, hvordan man i detaljer
skal fortolke og praktisere de eksisterende bestemmelser.

Endvidere er situationen i Danmark præget af, at vi ikke kender de meget
celebre bestikkelsesaffærer. Når det er gået meget højt, har der været en
bestikkelsessag imod en borgmester i en større dansk købstad. Det er den mest
celebre sag, der har været på området. De øvrige sager har i alt væsentligt
drejet sig om relativt underordnede tjenestemænd, specielt i den kommunale
sektor, og kontraktansatte folk i den kommunale sektor.

Nu kan jeg selvfølgelig spørge mig selv, og forsamlingen kan spørge mig,
om jeg nu også tror, at det er rigtigt. Det kunne jo være, at der var et meget
stort mørketal på dette område, - en lang række af uopklarede og ukendte
forseelser. Det er et af de spørgsmål, man efter sagens natur ikke kan svare på,
for hvis man kunne, var der ikke længere noget mørketal. Men jeg kan
tilkendegive som min fornemmelse, at der ikke er et stort antal uopklarede,
vigtige og celebre bestikkelsessager i Danmark. Der er nok en del mindre
sager, som aldrig bliver opdaget, men vel for en stor del sager, som ligger på
grænsen af det tilladelige, eller måske endda ligger på den rigtige side af
denne grænse.

Skulle jeg sammenfattte min konklusion ad referentens spørgsmål 1, bliver
den altså, at vel er problemet aktuelt, dels fordi det har vakt offentlighedens
interesse, og dels fordi statens udvidede virksomhed har gjort det aktuelt, men
at det på den anden side ikke er et voldsomt vigtigt eller farligt problem, som
man behøver at ofre alt for megen bekymring på, i sammenligning med en
række andre aktuelle fænomener.

Jeg har dermed delvis besvaret referentens spørgsmål 2, som går på, hvor
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alvorligt fænomenet er. Men i denne spørgsmålsgruppe opkaster referenten
også problemet, om det er forskel og bør være en forskel i strafferetlig
henseende på bedømmelsen i den offentlige sektor og i den private sektor, og
det skal jeg gøre nogle bemærkninger om.

Med hensyn til de interesser, der skal beskyttes af strafferegierne, skal jeg
henvise til det skriftlige referat, som giver en fortræffelig oversigt herover, og
jeg er ganske enig i, hvad referenten skriver derom. Men jeg vil gerne gå lidt
nærmere ind på og karakterisere den private sektors forhold over for den
offentlige sektors, og straks melde mig som en klar tilhænger af, at man i
strafferetlig henseende opretholder sondringen imellem de to områder.

På næringslivets område, den private sektors område, er det jo for det første
klart, at indehaveren selv ikke kan være genstand for bestikkelse. Problemet
kommer kun frem, når det drejer sig om ansatte eller dem, der på en eller
anden måde er befuldmægtiget til at varetage andres intersser end deres egne.
Efter min opfattelse er det i den private sektor betydelig lettere at beskytte sig
imod de ansattes bestikkelse, og dermed også lettere for virksomhedsindeha-
verne at bære risikoen, end det er i den offentlige sektor. Den private
arbejdsgiver har en udpræget frihed til selv at vælge sine folk og selv at skille
sig af med dem igen, og han har stor frihed i retning af at give direktiver om,
hvad han anser for ønskeligt og tilladeligt, og hvad han anser for utilladeligt.
Desuden har han en mere umiddelbar adgang til at føre kontrol med sine
ansatte, end det offentlige gennemsnitligt har. I den private sektor er opdagel-
sesrisikoen sikkert også større, end den er hos det offentlige. Den private
indkøbschef i en forretningsvirksomhed, som køber for dyrt ind, fordi han er
blevet bestukket eller har modtaget returkommission, vil relativt hurtigt blive
opdaget. Regnskabstallene under stregen vil afsløre hans resultater. Man har
ikke tilsvarende nogenlunde effektiv kontroladgang i det offentlige, for ind-
tægtssiden og udgiftssiden fører en langt mere adskilt tilværelse end i den
private sektor. Dertil kommer vel at i den private sektor er det kun den
fuldbyrdede pligtsstridighed, som har nogen egentlig kriminel interesse. Det er
kun, hvis det er lykkedes at bestikke en privat og lykkedes at få ham til at
optræde i strid med sin arbejdsgivers eller sin hvervgivers interesser, at
spørgsmålet overhovedet melder sig som et kriminelt spørgsmål.

I Danmark har man fra gammel tid valgt på det private område at drage
grænsen mellem det tilladelige og det utilladelige, altså det strafbare og det
straffri, ved hjælp af en konstatering af, om det er sket i det skjulte. Jeg tror,
at man har ramt noget overordentlig rigtigt og præcist ved at gøre det til en
strafbarhedsbetingelse for privat bestikkelse eller returkommission, at forseel-
sen skal holdes skjult for den, hvis anliggender modtageren er sat til at
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varetage. Hvad der derimod sker åbenlyst, er der ingen anledning for straffe-
loven til at beskæftige sig med, - det må betragtes som et rent privat
anliggende, som den private arbejdsgiver selv kan tage sig af.

Om den private sektor kun den tilføjelse, at det fremgår af referentens
bemærkninger, at man i de andre nordiske lande anskuer problemet privat
bestikkelse tildels som en konkurrenceforvridning i forhold til andre erhvervs-
virksomheder, og dermed som et konkurrence- og markedsføringsproblem.
Således anskues det næppe i Danmark. Der anskues det som et spørgsmål om
overholdelsen af loyalitetspligten over for arbejdsgiveren, og ikke som et
spørgsmål i forhold til omverdenen, - konkurrenter og andre erhvervsvirksom-
heder.

Hvis jeg nu, efter at have gjort disse bemærkninger om den private sektor,
foretager en sammenligning med den offentlige sektor, så er det vel for det
første indlysende, at der stilles større krav til integritet, uafhængighed,
korrekthed og lovmæssig forvaltning, end der gør i den private sektor. Det
hænger jo sammen med, at vi taler om myndighedsudøvelse, som i vidt
omfang er baggrunden for offentligt ansattes virksomhed. Og i vidt omfang
taler vi om folk, som er ansat til at føre kontrol med fænomener i samfundet.
Det klassiske spørgsmål, som de gamle stillede: Quis custodiet ipsos custodes?
har jo særlig betydning på det offentlige område. Dertil kommer, at det ikke
bare er tjenestemænds fuldbyrdede forbrydelser, der har interesse, idet blot
muligheden for, at deres tjenstlige gerninger kan påvirkes af misbrug som
dem, vi her taler om, er egnet til at svække den almindelige tillid til det
offentlige. Jeg nævnede før, at opdagelsesrisikoen på mange områder også er
mindre i den offentlige sektor end i den private. Offentlige bestikkelsesfæno-
mener er tillige særlig farlige af økonomiske grunde. Hvis eksempelvis en
indkøber i den offentlige sektor, der skal købe et dyrt apparatur eller indgå
kontrakter med håndværkere og entreprenører, får gaver af disse tilbudsgivere,
vil det ofte ikke være udtryk for nogen særlig gavmildhed fra tilbudsgiverne,
for gavens pris er lagt på ydelsens pris og dermed væltet over på de sagesløse
skatteborgere. En sådan pengemaskine er ganske overordentlig farlig, og det
giver en yderligere understregning af, at bestikkelsesproblemet ligger på et
andet niveau i den offentlige sektor end i den private.

Når alt dette er sagt, vil jeg alligevel gerne vende tilbage til, hvad jeg sagde
i indledningen, at man bør passe på at bevare balancen og ikke forfølge en
række i og for sig ligegyldige, eller måske endda helt naturlige fænomener.
Der er en nedre grænse for, hvad der overhovedet kan betragtes som bestikkel-
se. Vi har i Danmark eksempler på, at anklagemyndigheden har udfoldet
kolossale bestræbelser og ofret mange penge på at konstatere, hvor grænsen



Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler 575

går, og kun har kunnet finde frem til i og for sig ligegyldige bagateller. Man
skal passe på, at man ikke skyder spurve med kanoner og indbilder sig selv
eller offentligheden at der foregår en hel masse, som er overordentlig kritisa-
belt.

Der er måske her en forskel imellem praksis i de nordiske lande. Jeg har
efter sagens natur ikke kunnet anstille videregående undersøgelser, men jeg
har hæftet mig ved nogle eksempler, og kan da nævne fra Thorsten Cars' bog
om Mutor och Bestickning et eksempel på, at en ansat i Naturvårdsverket er
blevet domfældt for at have modtaget til sin 50-års fødselsdag en flaske cognac
og en flaske whisky til en sammenlagt værdi af 207 kr., ganske vist 207
svenske kroner. Efter mit kendskab til spirituspriser er det vel et spørgsmål,
om det ikke snarere har været en byrde at modtage disse to flasker end en
begunstigelse, og i betragtning af, at det var en 50-års gave, så tror jeg, at jeg
roligt kan sige, at det ville i Danmark aldrig været blevet gjort til genstand for
en straffesag. Der synes at være en forskel i måden, hvorpå man bedømmer
området, men jeg må dog tilføje at en strengere lovgivning og en strengere
retspraksis i Sverige ikke nødvendigvis behøver at være udtryk for, at moralen
er slappere i de andre lande. Det kunne måske endda forholde sig omvendt.

Til slut nogle få bemærkninger om referentens 3. spørgsmålsgruppe, nemlig
om det er ønskeligt at få en yderligere differentiering på området og en bedre
præcisering af, hvor grænserne for det strafbare går. Det ville være ønskeligt,
om man havde en bedre differentiering, thi vi står over for en straffelovspara-
graf (eller som i Danmark flere straffelovsparagraffer) med meget vide
rammer. Det gælder også strafferammerne, hvor man bevæger sig helt op til et
maximum af 6 års fængsel og helt ned til bøde i formildende tilfælde. Men det
er svært i en beskrivende lovtekst at foretage en diffenrentiering og en
sondring imellem de grove og de mindre grove tilfælde. Jeg tror, at man nok
foreløbig er henvist til at overlade det til respraktis at foretage en konkret
bedømmelse af de enkelte momenter, der indgår i hvert enkelt tilfælde, - det
bliver for svært at opstille en skala, udtrykt og udmøntet i lovens beskrivelser
af gerningsindhold. Vi har dog to differentieringer, som vi holder fast ved i
Danmark, nemlig differentieringerne imellem offentlig og privat bestikkelse og
imellem aktiv og passiv bestikkelse, bedømt efter forskellige straffebestem-
melser. Den første differentiering har jeg talt om, og også den anden synes jeg
er en nyttig ting. Den aktive bestikkelse kræver som betingelser for strafbar-
hed, at der er forsæt til at formå tjenestemanden til at begå en pligtstridig
handling, og at det drejer sig om en belønning eller ydelse, som gives på
forhånd og ikke som en efterfølgende gave, efter at tjenestemanden har truffet
sin afgørelse eller foretaget den handling, der var tale om for hans vedkom-
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mende.
Men jeg tror som sagt, at man er nødt til, bortset fra at man må opretholde

sondringerne imellem den offentlige og den private sektor og imellem aktiv og
passiv bestikkelse, at overlade domstolene den nærmere udformning af praksis
på grundlag af lovbestemmelserne. Og jeg har også forstået, at det er blevet
resultatet af de dybtgående overvejelser, der har været i Finland på det sidste
om de nyeste straffebestemmelser på området.

Det andet spørgsmål, om man igennem en præcisering af, hvad der er tilladt
og ikke tilladt i tjenesten, kunne nå til en større klarhed på området, vil jeg
gerne besvare med et ja, akkurat som jeg forstår, at referenten gør det. Det
ville være meget ønskeligt og tiltrængt, om navnlig tjenestemænd på lavere
niveauer kunne få en vejledning igennem udførlige tjenstlige regulativer om,
hvad de må gå til af måltider, og inden for hvilke rammer de kan modtage
almindelige lejlighedsgaver og lignende.

Det kunne være fristende, hvis tiden tillod det, at gå ind på et par yderligere
sider af emnet, og jeg skal blot kort nævne to ting, uden at jeg får tid til at
kommentere dem nærmere.

Bestikkelse i den form, at tjenestemænd eller politikere påstås at have ladet
sig bestemme af støtte til deres politiske parti, har vi ikke, kendt i Danmark
indtil nu, men det før nævnte tilfælde med den vesttyske økonomiminister er
jo et tilfælde af den art, og referenten er også opmærksom på spørgsmålet.
Tilskud til politiske partier diskuteres ud fra andre synspunkter i Danmark,
men har endnu ikke været diskuteret som bestikkelsesproblem.

Til allersidst en bemærkning om konfiskation, som referenten er inde på i sit
skriftlige referat. I Danmark står vi fremmed over for tanken om at konfiskere
hos begge parter, både giveren af en gave og modtageren af gaven, men til
gengæld er der en streng praksis for, at modtageren af gaven må finde sig i
konfiskation til fuld værdi. Har han modtaget et dyrt måltid på en restaurant,
er konfiskationsmålestokken ikke, hvad det ville have kostet ham at blive mæt,
men hvad måltidet in concreto kostede til fuld pris med drikkepenge og moms
og det hele. Og har han modtaget dyr rødvin, så er det den høje pris, der bliver
lagt til grund ved konfiskation. Efter min mening en temmelig streng konfi-
skationspraksis.

Hermed håber jeg, at vi har givet mulighed for, at en række andre indlæg
kommer frem i debatten.



Bestikkelser og andre utilbørlige fordeler 577

Debattleder, justitierådet HENRIK GRÖNQVIST, Finland:

Jag tackar korreferenten Kristian Mogensen för hans inlägg och konstaterar,
att det egentligen är tre särskilda frågekomplex, som speciellt har dragits fram.
Den första frågan kan man uttrycka så: är det aktuellt att tala om bestickning
octi andra otillbörliga förmåner i de nordiska länderna och finns det möjligen
skillnader i det avseendet mellan de nordiska länderna?

Det andra spörsmålet är, om det är skäl att slå ihop korruptionsstadgandena
för den privata och för den offentliga sektorn, såsom man har gjort i Sverige,
eller om man skall ha särskilda regler för korruption inom den offentliga
sektoren och inom den privata.

Och den tredje frågan är, om det finns behov av en sådan differentiering av
reglerna om korruption, att man inskränker det straffbara området när det är
fråga om de mest lindriga fallen eller uppställer särskilda rekvisit för straffbar-
heten av lindriga former av bestickelse.

Allmänhetens pressombudsman jur. dr. THORSTEN CARS, Sverige:

Den första fråga som jag skall behandla, är om det i de nordiska länderna
förekommer några sådana fenomen som kan kallas för korruption. Jag kan
naturligtvis bara uttala mig om Sverige och det är givetvis en definitionsfråga
vad som menas med korruption. Vi har ju redan nu fått klart för oss att man
ser rätt olika på den här problematiken inom de skilda nordiska länderna. Det
är väl kanske så att vi är strängast, mest moralistiska i Sverige, åtminstone om
man ser till våra bestämmelser och möjligen också till hur dessa bestämmelser
tillämpas.

Man måste också ha klart för sig att mörkertalet är extremt stort på det här
området, oavsett var man drar gränserna mellan det straffria och det straffbara.
Om det nu är fråga om fenomen som hamnar på fel sida av den här gränsen, så
är det ju klart att bägge parter - det är ju i allmänhet minst två parter i en
korruptionsaffär - har samma intresse av att hålla det hela hemligt. Det enda
man kan vara något så när säker på är att de fall som har upptäckts och lagförts
utgör toppen på ett isberg.

Låt mig beträffande Sverige uttala en gissning, jag vet inte ens om jag vågar
säga att det är en kvalificerad gissning, nämligen att korruption på högre
nivåer knappast förekommer. Det har i varje fall ännu inte upptäckts några
sådana fall. Jag kan tänka mig, med de erfarenheter jag har från ett annat
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område, att den undersökande journalistiken med stor glädje skulle dra fram
sådana fall, om de förekom. Jag tror alltså att det här är ett fenomen som än så
länge håller sig på något lägre nivåer, och det gäller både den offentliga och
den privata sektorn.

Den statistik som finns visar mycket blygsamma siffror. År 1978 trädde en
ny lagstiftning i kraft och den innebar att straffbestämmelserna på den
offentliga sektorn sträcktes ut till att gälla även den privata sektorn. Under
perioden mellan 1950 och 1978 dömdes i genomsnitt tio personer om året i
Sverige för bestickning, alltså givarens brott eller det som man också kallar för
aktiv korruption, medan bara två personer om året dömdes för tagande av
muta. Bestickarna var alltså betydligt mer aktiva än tjänstemännen. Tydligen
fullföljdes transaktionerna bara i 20 % av de här fallen. Siffrorna är emellertid
alldeles för små för att tillåta några bestämda slutsatser. I huvudsak låg de här
fallen på lägre tjänstemannanivå. I påfallande många fall var det fråga om
bestickning av polispersonal i samband med att bestickaren hade omhänderta-
gits som misstänkt för rattfylleri. När det gäller mutbrotten, alltså de fall där
mottagaren verkligen kunde bindas vid brottet och lagforas, så begicks de ofta
i samband med upphandling och försäljning inom olika grenar av den statliga
förvaltningen. Det var alltså i regel inte myndighetsutövare som lagfördes för
mutbrott.

I samband med att den nya lagstiftningen trädde i kraft 1978 uppkom ej
minst genom massmediernas försorg en nästan hysterisk och nymoralistisk
stämning. Därefter följde en lång rad rättegångar, som kanske för alla andra än
dem som drabbades var positiva så till vida att man fick en något så när klar
gränsdragning mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner av representation-
skaraktär såsom måltider, julgåvor, födelsedagspresenter och studieresor.

Under de första fem åren av den nya lagstiftningens tillämpningstid, alltså
t o m 1982, handlades knappt tio korruptionsmål om året av svenska domstolar.
Flertalet av dessa mål gällde den offentliga sektorn med tonvikt på den
kommunala förvaltningen, ofta byggnadssektorn. Det var alltså vanligen på det
sättet att personer, som inom kommunen hade att fatta eller genomföra beslut
om olika byggnadsarbeten, tog emot eller erbjöds förmåner av olika slag.
Mottagarna befann sig i allmänhet på en relativt låg nivå, även om det fanns
en eller annan högre kommunal politiker bland de dömda.

Fördelningen mellan bestickare och mottagare var märkligt nog en helt
annan än under den föregående perioden. I genomsnitt dömdes sålunda bara
två personer om året för bestickning, medan åtta personer om året dömdes för
mutbrott. Det var inte fråga om några riktigt grova fall, även om det inte
enbart gällde överdriven representation. Som exempel på de allvarligare fallen
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kan nämnas att en befattningshavare vid bostadsförmedlingen, det kommunala
organ som har att förmedla bostäder till bostadssökande, tog emot pengar från
personer som ville gå före i kön. Det var alltså ett klart missbruk av offentlig
tjänst i kombination med mutbrott.

Inom den privata sektorn förekom under den här perioden bara ett å två mål
om året, alltså inte mer än en tiondedel av vad som fanns på den offentliga
sektorn. Brotten avsåg i regel stora kontantbelopp på tiotusentals kronor av
typen provision eller s k kick back och vanligen dömdes både bestickare och
mottagare.

När det gäller den andra huvudfrågan - om man skall ha enhetliga straffbe-
stämmelser för den offentliga och den privata sektorn - så är ju alltså svaret
för svensk del redan givet. Vi fick de nya bestämmelserna 1978 och när de
infördes betonades i förarbetena att reformen inte hade sin grund i att
missförhållanden hade konstaterats inom den privata sektorn. Det var i stället
rent principiella skäl som androgs, nämligen att skillnaden mellan offentlig
och privat verksamhet allt mer hade utjämnats under senare decennier. Man
pekade på att det allmänna i ökad omfattning hade kommit att inrikta sin
verksamhet på andra uppgifter och funktioner än myndighetsutövning, medan
aktiviteterna inom den privata sektorn hade blivit mer myndighetsbetonade och
valfriheten för den enskilde mindre. Också anställningsförhållandena hade
blivit allt mer likartade på de bägge områdena, framhölls det.

På denna punkt skulle jag kanske gentemot min danske kollega vilja
framhålla att skillnaderna, när det gäller möjligheterna för arbetsgivaren att
övervaka och kontrollera de anställda liksom att på grundval av personlig
kännedom välja den bäste o s v , ofta är större mellan offentliga myndigheter
och stora privata företag å ena sidan samt mindre och medelstora privata
företag å andra sidan. Jag har nog svårt att se lika stora skillnader mellan
offentlig och privat verksamhet som man gör på dansk sida.

Man menade alltså under förarbetena att det var motiverat att alla anställda,
oavsett om de var i offentlig eller privat tjänst, skulle utföra sina arbetsupp-
gifter under samma principiella ansvar. Och det kan ju också konstateras att
kriminaliseringens huvudsyfte är detsamma inom bägga sektorerna, nämligen
att skydda arbetsgivarens intresse av en lojal tjänsteutövning från de anställdas
sida. Korruption kan vara en inkörsport till andra närliggande brott, t ex
tjänstemissbruk, som jag nämnde förut, och brott mot tystnadsplikt på den
offentliga sektorn samt trolöshet mot huvudman och bedrägeri på den privata
sektorn. I dessa fall kan ju korruptionsansvaret, som inträder på ett mycket
tidig stadium, sägas syfta till att förebygga annan brottslighet.

Å andra sidan skall medges att det ofta saknas skäl att ingripa straffrättsligt
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mot korruptionsliknande beteenden, som godtas av mottagarens arbetsgivare.
Här föreligger en betydelsefull principiell skillnad mellan offentlig och privat
tjänst. Den offentliga tjänsten bedrives ju i alla medborgares intresse och det
finns följaktligen ingen arbetsgivare som med befriande verkan kan godkänna
några korruptiva handlingar. Samtidigt finns här också, som har påpekats
förut, en annan betydelsefull aspekt, nämligen betydelsen av att allmänhetens
förtroende för den offentliga verksamheten upprätthålles. Man kan tänka på
den gamla sentesen att Ceasars hustru inte ens får misstänkas.

I den mån man vågar säga någonting om hur allmänheten uppfattar krimina-
liseringen, så skulle jag kunna tänka mig att det ställer sig något så när positiv
till den rådande kriminaliseringen inom den offentliga sektorn. I varje fall har
man nog förståelse för att man där måste hålla ganska strikta gränser för
förmåner från utomstående. När det gäller den privata sektorn är det svårare att
säga vad den allmänna uppfattningen är. Det förekommer sålunda ibland
uttalanden, kanske just från presumtiva mottagare av sådana här representa-
tionsförmåner, att lagstiftningen bygger på den kungliga svenska avundsjukan
och ingenting annat. I varje fall har bestämmelserna tidvis varit ganska
omdiskuterade.

Även om man nu har enhetliga bestämmelser för de offentliga och privata
sektorerna, kan det med hänsyn till de skillnader som jag tidigare har påpekat
knappast bli fråga om att tillämpa reglerna på samma sätt inom de bägge
sektorerna. I den svenska lagstiftningen har man löst problemet genom att
införa en särskild åtalsregel, enligt vilken åklagaren får väcka åtal för korrup-
tionsbrott inom den privata sektorn endast om brottet anges till åtal av
mottagarens arbetsgivare eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt, t ex
därför att brottet anses ha skadat konsumenternas eller konkurrenternas intres-
sen.

Åtalsregelen har som väntat medfört en effektiv spärr mot att mindre
allvarliga korruptionsbrott inom den privata sektorn kommer under rättens
prövning. Privata arbetsgivare är ju vanligen angelägna om att reda upp sina
personalproblem utan offentlig insyn, genom interna disciplinåtgärder, ompla-
cering eller i sista hand avskedande. Hittills är det, som jag inledningsvis
nämnde, bara ett eller två fall om året som har gått till åtal och det har då rört
sig om uppenbara övertramp, ofta i förening med andra brott såsom trolöshet
mot huvudmann och förskingring. Det finns alltså inga fall från den privata
sektorn rörande yvig representation eller generösa julgåvor. Sådana fall går
inte heller i Sverige till åtal. Det är emellertid möjligt, att de enhetliga
straffbestämmelserna har haft en viss preventiv effekt också på den privata
sektorn.
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Vidare är det väl så att många av de problem, som man möter då man skall
dra upp gränserna mellan straffria och straffbara förmåner, till sin natur är
desamma vare sig det är fråga om offentlig eller privat verksamhet. Det är ofta
fråga mer om en gradskillnad än en artskillnad. Ibland kanske den gradskillna-
den helt enkelt består i att man godtar ett högre värde på förmånen om det
gäller den privata sektorn. Enhetligt men ej alltför detaljerat utformade
straffbestämmelser kan därför vara ägnade att skapa en viss stadga åt den
amöbaliknande materia som korruptionsbrottet dock utgör.

Vad slutligen gäller en differentiering av straffbestämmelserna med precise-
ring av gränserna mellan straffritt och straffbart beteende, så kan det nämnas
att man under förarbetena till den nya svenska lagstiftningen övervägde att
införa en regel om straffrihet för ringa fall utanför myndighetsutövningens
område. Som exempel på sådana fall anfördes, att den otillbörliga förmånen
hade avsett ett tämligen lågt värde, att det varit fråga om ett enstaka tillfälle,
att mottagaren handlat av oförstånd, saknat möjligheter att rådgöra med sin
huvudman och inte haft tillgång till uttryckliga rekommendationer till ledning
för sitt handlande eller också hade intagit en underordnad ställning. Vidare
nämndes att tjänstemannen hade tagit emot förmånen för att inte onödigtvis
stöta sig med givaren. Någon särskild straffrihetsregel för ringa fall infördes
dock inte och som motivering anfördes att förhållanden som talade för
straffrihet i stället borde beaktas vid bedömningen av om förmånen var
otillbörlig. Man borde med andra ord i ringa fall bedöma förmånen såsom icke
otillbörlig och i stället frikänna på den grunden.

De senaste årens rättspraxis har också tagit fasta på dessa uttalanden i
förarbetena, och genom en rad friande utslag har det fastslagits att exempelvis
jul- och nyårsgåvor, liksom uppvaktning på högtidsdagar och representations-
måltider kan godtagas om de hålls inom måttliga ramar och inte avser
myndighetsutövare, sådana som poliser, åklagare och domare. Man kan också
konstatera att den litet hysteriska, ny moralistiska stämningen som fanns vid
lagstiftningens ikraftträdande numer har lagt sig och att det i dag råder ett
betydligt lungnare klimat på detta område.

Personligen har jag större sympati för den här beskrivna lösningen än för en
uttrycklig straffrihetsregel för ringa fall, särskilt om en sådan regel, mer eller
mindre detaljerat, preciserar förutsättningarna för att ett fall skall bedömas som
ringa. Risken med en sådan bestämmelse är nämligen, att mindre karaktärsfa-
sta element kan tolka den på samma sätt som, ursäkta uttrycket, «fan läser
bibeln», alltså som en rättighetskatalog som bör, och skall, utnyttjas till sista
stavelsen. Av samma skäl tror jag inte man bör precisera rekvisitet otillbörlig,
även om det skulle vara möjligt. En sådan precisering blir ju också, om den
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skall ge någon verklig ledning, mycket omständlig och otymplig. Däremot är
det naturligtvis önskvärt att man inom olika områden, branscher, myndigheter
och företag arbetar fram vissa rekommendationer när det gäller korruptions-
problem som kan vara aktuella just där. Man bör åtminstone redovisa den praxis
som finns till ledning för den enskilde tjänstemannen. Annars är det naturligt-
vis ganska svårt för honom eller henne att på egen hand tolka de mycket
allmänt utformade bestämmelserna.

Avslutningsvis vill jag påpeka, som också tidigare har framkommit under
debatten, att man inom den offentliga sektorn ofta kan använda antingen
straffbestämmelser eller disciplinregel för tjänsteförseelser i sådana fall då
korruptionsstadgandena inte är tillämpliga, exempelvis därför att saken är
alltför ringa. Beteenden som vittnar mer om dåligt omdöme än om brottslig
vilja bör hellre motverkas med sådana medel, och korruptionsbestämmelserna
reserveras för förfaranden som med rätta kan betecknas som brott.

Statsadvokat THORBJØRN GJØLSTAD, Norge:

La meg begynne med en liten gledesytring. Vi er vel alle her i Norden glade
for at vi fortsatt lever i en særskilt lite korrupt del av verden. Vi antar nok at
de offisielle kriminalstatistikktall, som er meget lave, ikke gir det hele og fulle
bildet av hva som faktisk foregår av kriminalitet på dette området. Men vi har
ihvertfall, tror jeg, et nokså felles og generelt inntrykk av at problemet som
sådant er av moderat og ikke av alarmerende karakter. Likevel er det jo all
grunn til å holde stand og demme opp mot vekst i uønskede former for
belønninger og økonomiske påvirkninger. Slike forhold risikerer vi hvis det
ikke gjør seg gjeldende sterke krefter mot at slikt får forekomme.

Det er flere grunner til at vi må kunne si, spesielt med sikte på Norge, at de
faktiske overtredelser på dette området fortsatt er av begrenset omfang. Vi har
nok fortsatt en utpreget moralsk holdning med front mot bestikkelser. Jeg tror
de fleste nordmenn, og sikkert også andre i Norden, vil føle et visst moralsk
ubehag ved å bli tilbudt en betydelig bestikkelse for å gjøre noe annet enn det
man pliktmessig skulle ha gjort i sitt arbeid. De moralske holdninger tror jeg
bidrar til at straffetrusselen er forholdsvis lite i bruk, slik kriminalstatistikken
viser.

En videre forklaring er vel at vi i Norden har sett forholdsvis lite av
utglidninger i yrkespraksis. Det har ikke vært så vanlig å belønne eller betale
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sine medkontrahenter eller den tjenestemann man forhandler med, for å oppnå
en kontrakt eller et vedtak som er mer gunstig enn det man kanskje kunne få
ved ikke å betale noe. En restriktiv yrkespraksis både i den offentlige sektor og
i den private sektor vil fortsatt være medvirkende til at antall bestikkelser kan
forbli forholdsvis moderat.

Straffehåndhevelsens bidrag til det moderate nivå for antall overtredelser
kan man jo spekulere over. I Norge har vi en forholdsvis streng håndhevelse i
saker som kommer opp, særlig mot offentlige tjenestemenn som svikter. Et
eksempel finnes i en lagmannsrettsdom fra begynnelsen av 1983. En offentlig
skatterevisor som skulle avholde bokettersyn i et større firma, fikk tilbudt, og
tok i mot et beløp på kr. 75.000,- fra firmaet. Beløpet ble benevnt som et lån,
og formålet var at denne skatterevisor skulle være mindre ivrig og nidkjær i
tjenesten; han skulle se gjennom fingrene på feil i den skattepliktiges, altså
firmaets regnskap. Dette ble avdekket, og han ble dømt til 6 måneders
ubetinget fengsel.

Vi har også uttalelser fra Høyesterett, se Norsk Retstidende 1980 s. 456, om
at selv om de pådømte tilfeller er få, må samfunnet reagere strengt. Grunnen
til det er selvfølgelig at man vil stoppe de utglidninger som kan skje hvis man
begynner å se mildt på denne overtredelsesform.

Vi håper derfor i Norge at en kombinasjon av moralske holdninger,
restriktiv yrkespraksis og en streng straffehåndhevelse i de tilfelle som avdek-
kes, tilsammen vil kunne holde disse overtredelser på et moderat nivå også i
fremtiden.

Dette betyr selvfølgelig ikke at man kan lukke øynene og bare juble. De
erfaringer man ser i utland (som ikke nødvendigvis bare er utviklingsland langt
unna), med en annen kultur enn vår, og erfaringene også fra nærmere steder i
Europa, kan nok tyde på at den alminnelige samfunnsutvikling skaper et visst
press på moralen også på dette felt. Det kan igjen føre til mindre motstand mot
de fristelser til å gi eller motta en ekstra belønning.

I Norge har myndigheten derfor den holdning at seiv om problemet ikke er
alarmerende, så bør man følge det nøye, og man bør slå hardt ned på de
tilfeller som forekommer, fordi dette er ting vi ikke vil vite av. Vi vil bidra til
at vår del av Norden forblir et jevnt over ubestikkelig område i verden.

Jeg vil også si at når det gjelder grensen mellom de grove og mindre grove
tilfeller, så er det ikke gitt etter norsk oppfatning at man bør sette grensene likt

7 i loven og i håndhevelsen. Man kan godt tenke seg at bestemmelsene er
forholdsvis allmenne og rammer både smått og stort, mens man ved håndhe-
velsen, altså det faktiske utvalg av saker som bringes til tiltale og inn for
domstolene, konsentrerer seg om de mer klare tilfeller. I hvert fall må man jo
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begynne i den enden; man bør ikke prøve å angripe dette ondet ved å pirke i
småbeløp. Jeg tror heller ikke vi vil gjøre det i Norge.

Vi kan heller ikke i Norge se bort fra at vi har en glidende overgang, en
gråsone, fra de egentlige bestikkelser og til det vi kan kalle tjenestelige
småfordeler av mer uskyldig art. Man nevner bevertning, man nevner julega-
ver, reiser osv. Her vil vi vel også trekke et visst skille mellom det mer
omfattende og det mindre omfattende, og se det slik at de mindre former er
knapt verdige til straffeforfølgning, så lenge de ikke utarter. Det kan nok
hende at man vil ha moralske innvendinger mot dem, avhengig av hva slags
stilling det dreier seg om. En arbeidsgiver bør vedta instrukser mot også
småting for å kunne holde en klar grense. Men ved den juridiske bedømmelse
og ved straffehåndhevelsen er det vel ikke disse, som svenskene kailer «de
lindriga fall», som påkaller størst interesse, det er de mer grove, omfattende
og samfunnsskadelige situasjoner man ønsker å angripe først og fremst.

De norske straffebestemmelsene om bestikkelser m.v. er for det første slik
oppdelt at vi har ulike bestemmelser for offentlig og privat tjeneste. Jeg tror
ikke det er særlig aktuelt i Norge at man vil slå sammen de to sett bestemmel-
ser i en felles bestemmelse. Dertil vil man vel se det slik at interessene som
skal ivaretas er litt for forskjellige. I private forhold vil det normalt være
arbeidsgivers økonomiske interesse, eventuelt hensynet til konkurrerende næ-
ringsdrivende som skal ivaretas. I den offentlige sektor gjelder de alminnelige
offentlige forvaltningsprinsipper, herunder ønsket om at vi skal ha en demo-
kratisk og hederlig forvaltning, en forvaltning som inngir tillit hos alle og ikke
tar utenforliggende hensyn. Jeg holder på at dette kan være grunn nok til å ha
særlige bestemmelser rettet mot svikt i den offentlige forvaltning.

Vi har til og «ned oppdelt bestemmelser rettet mot dem som utøver den
aktive bestikkelse, (strl. § 128) altså den som vil betale for å få en favorise-
rende tjenestehandling, og andre bestemmelser rettet mot den tjenestemann
som tar i mot yteisen, (strl. §§ 111-114). Her kan det nok være spørsmål om å
vurdere en sammenslåing, slik at det blir et grunndelikt med medvirknignsan-
svar. I dag kan det nemlig bli litt ulike nyanser i bedømmelsen av bestikkeren
og mottageren. For bestikkeren er det spørsmålet om han søker å oppnå en
urettmessig tjenestehandling, som er det avgjørende for hans straffbarhet. For
mottageren er det mer avgjørende om det vederlaget han får (belønningen)
ansees uberettiget eller utilbørlig. Men dette er mer lovtekniske problemer,
uten den helt store praktiske betydning, tror jeg.

Vi har i Norge ikke hatt særlig juridiske lovtolkningsvanskeligheter for
domstolene i denne type saker i de senere år.

Vi er i Norge interessert i gjensidig utveksling av synspunkter på lovteknik-
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ker. Vi er ennå mer interessert i at Norden skal forbli et område som har
strenge bestemmelser mot bestikkelser, gjerne likeartede bestemmelser ut fra
et fellesskap i grunnholdninger mot bestikkelser. Vi er også interessert i at alle
nordiske land skal holde et strengt straffeutmålingsnivå, nettopp for å demme
opp for den uheldige utvikling som kan komme hvis man ikke gjør det. Derfor
er vi takknemlige for at emnet er tatt opp på dette møtet, og jeg synes det har
vært nyttig å høre den innledende diskusjon så langt.

Korreferenten, landsretssagfører KRISTIAN MOGENSEN, Danmark:

Jeg har for min del egentlig kun to bemærkninger at gøre, fremkaldt af de to
diskussionsindlæg, som vi hørte før pausen.

Thorsten Cars, den svenske presseombudsmand, beskæftigede sig, lige som vi
andre har gjort det, med forskellen mellem den offentlige og den private sektor
og erklærede, at han egentlig ikke mente, at forskellen var så stor, ihvertfald
ikke så stor, som jeg havde skildret den. Jeg må indrømme, at jeg ikke blev
overbevist af Thorsten Cars' indlæg om, at forskellen kun er en nuance eller
kun en gradsforskel. Jeg mener virkelig, at der er betydelige og principielle
forskelle, og det forekommer mig da egentlig også, at Thorsten Cars i de
bemærkninger, har yderligere gjorde om emnet, bekræftede, at der er en
væsentlig forskel.

Jeg blev navnlig ikke overbevist om, at man vinder noget ved, som man har
gjort det i Sverige, at samle det, som vi kalder bestikkelse af offentlige
tjenestemænd og returkommission i den private sektor i een og samme
lovparagraf, når man dog samtidig, hvad Thorsten Cars jo også gør, må
erkende, at der er en væsentlig forskel i bedømmelsen, og når man ydermere
har den forskel, også i Sverige, at man har offentlig påtale i den ene situation,
men kun betinget offentlig påtale i den anden situation. Det at samle så
forskellige fænomener, som man strafferetlig behandler så forskelligt, i een og
samme lovparagraf, det er da vist en tvivlsom fordel. Hertil vil jeg føje den
almindelige iagttagelse, at jo mere man samler i en paragraf af ting, som
vitterlig er forskellige i større eller mindre grad, jo mere upræcis bliver
paragraffen. Det er vel næppe et strafferetligt fremskridt, at man overlader til
domstolene at udmønte de forskelle, som vitterlig eksisterer, ad fortolkningens
vej. Så jeg har stadig den opfattelse, at når man stiller spørgsmålet, som
referenten har gjort det, om der er grund til differentiering, så står vi her over
for et af de steder, hvor der med føje er foretaget differentiering.
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Min anden bemærkning er i anledning af statsadvokat Thorbjørn Gjølstads
bemærkninger om aktiv og passiv korruption, hvor vi jo altså i Danmark har
en gammel sondring imellem disse to fænomener. Skønt forskellen her ikke er
så stor, som den efter min opfattelse er mellem privat bestikkelse og offentlig
bestikkelse, tror jeg, at det er en fordel også at opretholde differentieringen
imellem aktiv og passiv bestikkelse i den offentlige sektor. Der stilles noget
forskellige krav, og det er vel temmelig indlysende, - som man også kan se
det i retspraksis -, at tjenestemanden bedømmes strengere end den private, der
yder eller tilbyder bestikkelse. Tjenestemanden har et større kendskab til, hvor
grænsen går for det tilladelige, og er den, der snarest kan bedømme, hvor han
skal sige stop. Når talen er om den private borger, som indlader sig på at give
eller tilbyde gaver til en offentlig ansat tjenestemand, kommer man ind i
væsentlige bevisvanskeligheder, hvis man vil anlægge en principielt lige så
streng bedømmelse for hans vedkommende som for tjenestemandens. Borge-
rens strafferetlige forsæt skal efter den danske straffelov være vendt imod, at
han vil bevæge tjenestemanden til at begå en pligtstridig handling. Hvis man
udelader denne strafbarhedsbetingelse fra begrebet aktiv bestikkelse og medta-
ger alle mulige gaver og belønninger, som måske er udtryk for taknemmelig-
hed, men slet ikke udtryk for, at borgeren ønsker at påvirke tjenestemanden og
måske heller ikke kan påvirke ham, fordi sagen er færdigbehandlet, tror jeg, at
man kommer i betydelige vanskeligheder, og man giver ihvertfald dermed
afkald på et eksempel på differentiering af praktisk værdi.

Det var de to bemærkninger, som diskussionen gav mig anledning til.

Referent, professor jur. dr. RAIMO LAHTI, Finland:

Jag har egentligen inte så mycket att säga, bl.a. därför att jag väntade mig
mera diskussionsinlägg och meningsskiljaktigheter beträffande de ställda frå-
gorna. Man kan väl tolka de framförda inläggen så att det nog finns vissa
meningsskiljaktigheter mellan de nordiska länderna i fråga om bestickning och
andra otillbörliga förmåner men att skiljaktigheterna inte är särskilt stora.

Först och främst vill jag notera att det åtminstone i Finland, Sverige och
Danmark tycks vara aktuellt med bestickning och andra otillbörliga förmåner,
vilket kanske inte är fallet i Norge. Det är väl ändå så, som flera diskussions-
deltagare påpekat, att korruptionen ofta hör till den dolda brottsligheten och att
det är vanskligt att uttala sig om hur mycken korruption det finns i de olika
nordiska länderna. Det tycks finnas vissa skillnader i inställningen till givande
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och tagande av olika slags förmåner. Det var Thorsten Cars som sade att
Sverige eventuellt är det mest moralistiska i detta avseende. Man kan också
fråga sig vilken betydelse det haft att Sverige sedan längt haft olika slags
rekommendationer i frågan, vilket gjort rättsläget klarare än t.ex. vad som
varit fallet i Finland.

Vad sedan angår frågan om korruptionsbrottens allvarlighet och särskilt
frågan om det är skäl att slå ihop korruptionsstadgandena för den privata och
den offentliga sektorn, tycks representanterna från de nordiska länderna, med
undantag för Sveriges Thorsten Cars, vara av den åsikten att det inte finns
tillräckliga skäl för ett sådant steg. Thorsten Cars själv berättade att tolkningen
i flera hänseende ändå är olika beroende på om fråga är om besticknirig inom
den offentliga eller den privata sektorn. Under alla omständigheter tycker jag
att hans synpunkter är värdefulla, särskilt om man som i Finland bereder en
lagstiftningsändring.

Diskussionsinläggen visar också att den svåraste frågan är den tredje;
åtminstone de praktiska lösningarna tycks vara svåra att finna. Man torde
kunna säga att alla varit av den åsikten att någon form av differentiering av
straffstadgandena om korruption behövs. Däremot syns det vara ytterst svårt
att finna goda lösningar beträffande försök att inskränka det straffbara området
för lindriga fall. Jag själv delar ganska långt den åsikt som Thorsten Cars
framförde att sådana bestämmelser, som planerades för Sverige, eventuellt
vore en god lösning. Man kan också säga att det inte behöver vara fråga om
några officiella, bindande definitioner av otillbörligt förfarande utan om
sådana rekommendationer som utvecklats i Sverige. Dylika instruktioner
kunde vara till stor hjälp vid försök att göra situationen klarare än vad den nu
är.

När man diskuterar korruption borde man om möjligt precisera och diffe-
rentiera själva begreppet. Det var korreferenten Kristian Mogensen som
hänvisade till att jag eventuellt gett begreppet korruption ett för begränsat
betydelsesinnehåll; jag vill givetvis själv betona att man inte bara skall hålla i
minnet bestickning när man talar om olika medel att otillbörligt påverka
besluts- och handlingsprocesser i samhället.

Debattleder, justitierådet HENRIK GRÖNQVIST, Finland:

Såsom debattledare borde jag göra ett slags sammanfattning av debatten,
men någonting väsentligt utöver det som referenten och korreferenten har sagt
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har jag inte att anföra, då debatten egentligen inte tog någon fart. Jag ställer
mig den frågan, om detta möjligen är ett tecken på att den första delfrågan
skall besvaras med nej, frågan, om korruption är ett aktuellt problem i Norden.
Om det verkligen vore ett aktuellt problem, skulle man tro att en församling
nordiska jurister skulle ha en del att säga i saken, men nu var det faktisk ytterst
få som uttalade sig i debatten. Det var man i alla fall överens om att det är
fråga om ett allvarligt fenomen i samhället, som det är all anledning att hålla
ögonen på och bekämpa i den mån och i de fall då verklig korruption
uppdagas. Ingen av oss kan ju veta, hur stort mörkertalet faktisk är på det här
området, men man vågar kanske i alla fall förmoda, att om korruptionen
verkligen skulle vara allmänt förekommande, så borde det på något sätt
komma till synes tydligare än vad det nu gör. Vi får kanske därför våga oss på
den gissningen, att verkligt allvarliga former av korruption inte hör till
problemen i våra länder.

När det sedan gäller den andra delfrågan, nämligen den, om en eventuell
sammanslagning borde ske av reglerna om korruption inom den offentliga och
den privata sektorn, så förefaller opinionerna närmast att gå i den riktningen
här i denna församling, att man inte vill slå ihop reglerna för dessa två olika
områden. I Sverige har man gjort det, men skillnaden är väl när allt kommer
omkring närmast en teknisk lagskrivningsfråga, om man i alla fall tolkar och
tillämpar den formellt gemensamma regeln på olika sätt, beroende på om det
är fråga om offentligt anställd eller privat anställd, och om man har olika
åtalsreglering för de olika sektorerna.

Också i den sista delfrågan, som bl.a. gällde möjligheterna och önskvärd-
heten att genom lagstiftningsåtgärder precisera den nedre gränsen för korrup-
tion, gränsen mellan det tillbörliga och det otillbörliga, förefaller opinionerna
att vara delade. Från referentens och korreferentens sida har man närmast talat
för något försök att åstadkomma en sådan klarare reglering, medan i varje fall
Thorsten Cars i sitt inlägg ställde sig tveksam, om man inte får säga rentav
negativ till ett sådant regleringsförsök.

Då debatten är avslutad, skall jag inte ta mig för stora friheter, men den
friheten tar jag mig i alla fall, att jag i denna detaljfråga närmast ansluter mig
till Thorsten Cars uppfattning. Men frågan måste alltjämt lämnas öppen för
övervägande och diskussion.


