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Debattledaren, överdirektör K. J. LÅNG, Finland:

Inledare i den här frågan är chefen för polisinstitutet Klaus Helminen. Han
kallas lagstiftningsdirektör ännu i programmet men efter det programmet
trycktes har han blivit utnämnd till chef för polisens utbildningsenhet och
har sysslat väldigt mycket med de här sakerna. Ni kommer då att få höra
en presentation av det papper han har distribuerat på förhand. Ifråga om
det andra namnet på referenten så har det också inträffat en förändring.
Titeln är densamma men han heter inte mera Henrik utan han heter Else-
beth Rasmussen. Hon ska göra mothuggena i Helminens påståenden och
efter det har vi en debatt.

Referenten, lagstiftningsdirektör KLAUS HELMINEN, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar. Offentliga tjänstemäns straff-
ansvar är en fråga som på sätt och vis alltid är aktuell. Den dyker upp i
massmedierna i samband med uppseendeväckande fall, t.ex. mutbrott, grovt
missbruk av tjänsteställning o.dyl. Sådana uppseendeväckande fall är dock
mindre typiska. Normalfallen är ganska lindriga, ofta t.o.m. banala tjäns-
tefel. Enligt finsk statistik är risken att bli åtalad för tjänstebrott störst i
följande tjänstemannagrupper: domare — detta sammanhänger med att do-
mare inte kan straffas disciplineilt —, polismän, järnvägstjänstemän, post-
tjänstemän och militärpersoner. Också vissa förtroendemän löper den ris-
ken, närmast förtroendemän i vissa kommunala nämnder t.ex. byggnads-
nämnden. I lindriga fall döms ofta till varning men årligen förekommer å
andra sidan i finsk rättspraxis några fall av straffrättslig avsättning. Ten-
densen har varit att så att säga åtalströskeln har stigit, man har inte mera
väckt åtal i alltför lindriga fall.

I Sverige har man på sistone dryftat ganska mycket frågor som gäller
tjänstemäns straffansvar av orsaker till vilka jag återkommer litet senare.
Jag pekar här på vissa utredningar t.ex. av tjänsteansvarskommitten år 1983.
I de övriga nordiska länderna tycks tjänstebrOttsproblematiken ha behand-
lats närmast bara i allmänna straffrättsliga standardverk, alltså standard-
kommentarer, och i några uppsatser. Vi i Finland har en tämligen färsk dok-
torsavhandling på det här området från år 1984, skriven av doktor Vilja-
nen. Mitt skriftliga inlägg gör inte anspråk på att vara någon vetenskaplig
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undersökning, jag har bara plockat fram några praktiskt viktiga, delvis också
kontroversiella frågor.

Hos oss i Finland är frågan nu aktuell p.g.a. att en ny tjänstebrottslag-
stiftning som bäst bereds. Utkastet ligger nu i laggranskningsrådet och vi
hoppas att få en regeringsproposition till stånd eventuellt ännu i år. Orsa-
kerna till den här reformen i Finland är två, för det första har vi en stats-
tjänstemannalag som stadfästes senaste år och träder ikr af t från början av
år 1988, alltså nästa år, och dessutom pågår ju hos oss också det sk. straff-
lagsprojektet, alltså reformen av vår mycket föråldrade gamla strafflag från
år 1889. Nu är det förstås inte min mening att endast betrakta vårt finska
reformförslag men tyngdpunkten i mitt anförande ligger nog på vissa prin-
cipiella frågor som närmast gäller utvecklingen av lagstiftningen. Vårt tema
gäller tjänstemännens straffrättsliga ansvar, men det är dock nästan ound-
vikligt att även komma in på det tjänstemannarättsliga disciplinansvaret för
att det ju kompletterar det förra.

I samtliga nordiska länders strafflagar finns det särskilda stadganden
som gäller åtminstone i första hand just offentliga tjänstemäns straffrätts-
liga ansvar, och de har samlats vanligtvis i ett och samma kapitel i straffla-
gen. Om man granskar dem i tidsordning, som man har gjort på s. 440 i
det tryckta referatet, så kan man konstatera att i den äldsta lagen, Finlands
strafflag från år 1889, finns i 40 kapitlet 23 straf f paragraf er. Norges straff-
lag är nästan lika gammal, från år 1902, och där finns två kapitel, de smär-
re tjänsteförseelserna finns i ett särskilt kapitel, kapitlen 11 och 43 med sam-
manlagt 18 straf f paragraf er. Sedan har vi Danmarks lag från år 1930 och
Islands lag från 1940.1 bägge lagarna finns det 14 straffparagrafer som gäller
tjänstemän och Islands lag påminner ganska mycket just om den danska
lagen. Och sedan har vi då Sveriges tämligen nya bestämmelse på det här
området i brottsbalkens 20 kapitel, som har ändrats flera gånger år 75, 80
och 82. I kapitlet finns sammanlagt bara tre paragrafer. Enligt finsk och
norsk lag kan för tjänstebrott dömas även till avsättning antingen som särskilt
straff eller bistraff, däremot inte i de övriga nordiska länderna. I Sverige
kan visserligen valda förtroendemän skiljas från uppdraget enligt 20 kapi-
tel 4 §.

Om man nu granskar den här listan som jag gav så kan man ju konsta-
tera, att antalet tjänstbrottskriminaliseringar har gått ned och det här beror
på två orsaker. För det första har de sk. oegentliga tjänstebrottskriminali-
seringarna småningom bortfallit och för det andra sådana specialkriminali-
seringar som gäller endast vissa snäva tjänstemannagrupper likaledes utgått.
Och det här betyder då dels att en del av de här gärningarna straffas som
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allmänna brott och dels att det disciplinära förfarandet har vunnit terräng.
Jag kan nämna ännu att det nya finska utkastet till strafflagens 40 kapitel
innehåller åtta tjänstebrottsparagrafer, egentligen bara fem brottstyper som
är indelade i åtta skilda paragrafer. För vissa brott har man gjort gradering
så att de har kommit under skilda paragrafer. Om man tänker på utveck-
lingen i Sverige så frågar man sig om det överhuvudtaget behövs särskilda
tjänstebrottskriminaliseringar. I den svenska lagen talar man ju i kapitel-
rubriken numera om myndighetsmissbruk. Man talar inte längre om tjäns-
temän utan om myndighetsmissbruk. Och det är ju så att tjänsteförhållan-
det onekligen har närmat sig arbetsavtalsförhållandet till staten eller ett of-
fentligt samfund. Antalet tjänstemän har ju stigit kraftigt och många tjäns-
temän har tämligen enkla uppgifter och låg status, och dessutom sköts ena-
handa uppgifter av både personer i tjänsteställning och av arbetstagare i
statens eller annat offentligt samfunds tjänst. Det sistnämnda är nog enligt
min mening egentligen på tok och det beror på statens inkonsekventa
anställnings- och lönepolitik.

När man närmar sig problematiken måste man enligt min mening dock
beakta och hålla isär två skilda relationer: å ena sidan mellan den offentli-
ga uppdragsgivaren och tjänstemannen men å andra sidan också mellan all-
mänheten och tjänstemännen, och det är det sistnämnda som jag särskilt
vill poängtera. Tjänstemännen har ju en offentlig maktposition och därför
ställs det höga krav på tjänstemännens saklighet och opartiskhet och det
är viktigt att upprätthålla allmänhetens förtroende till den offentliga mak-
ten. Om man går till barberaren eller frisör skan eller gör uppköp, då kan
man ju välja mellan olika alternativ. Däremot har ju menige man sällan
något val när han vänder sig till en tjänsteman: det är den som råkar sitta
bakom den luckan. Och de sistnämnda argumenten kräver enligt min me-
ning att det behövs också i fortsättningen särskilda straffstadganden som
gäller tjänsteutövning. De har enligt min mening också en pedagogisk funk-
tion.

Man kan fråga sig om straffansvaret kan ersättas med disciplinärt an-
svar. Enligt min mening är svaret nekande. Och jag skulle argumentera mitt
nekande svar på följande sätt och hänvisar också till det skriftliga inlägget.
Den kränktes alltså målsägandens ställning är svagare mao. har han ingen
ställning alls i disciplinär process. Allmänheten hyser inte heller samma
förtroende till administrativa disciplinorgan som till domstol. De discipli-
närt ansvariga tjänstemäns krets är och kommer att bli snävare än de
straffrättsliga ansvarigas. Man kommer här in på problematiken som gäller
förtroendemän, domare och vissa andra specialgrupper och sådana som in-
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te längre är i tjänstemannaställning då processen inleds. Å andra sidan me-
nar jag att också tjänstemannens rättsskydd är svagare i en disciplinär pro-
cess. Den är inte anknuten till så exakta brottsbeskrivningar som straffla-
garna har, och man måste också beakta domstolarnas särställning såsom
oavhängiga organ. Enligt min mening skiljer sig de typiska disciplinära ären-
dena från typiska straffsrättsliga tjänsteåtal också innehållsmässigt. I dis-
ciplinär väg kan enligt min mening lämpligast beivras t.ex. olovlig frånvaro
från tjänsteplatsen, åsidosättande av tjänsteåligganden, tredska mot över-
ordnade, opassligt uppträdande, som ju ofta har samband med att veder-
börande är påverkad av alkohol etc, om genom sådan gärning inte föror-
sakats skada eller olägenhet för utomstående. Jag har tagit en titt på finsk
statistik och konstaterat att i Finland används disciplinstraff mest ifråga om
tjänstemän från följande förvaltningsgrenar: post- och televerket, statsjärn-
vägarna, tullverket, sjöfartsstyrelsen, polisen och försvarsmakten. Å andra
sidan bör beaktas att Finland inte ännu har allmänna stadganden om det
disciplinära förfarandet. Sådana får vi först med den nya statstjänsteman-
nalagen som alltså träder ikr af t från början av nästa år.

Sedan några ord om tjänstemannabegreppet. Då kommer man in på frå-
gan hur tillämpningsområdet för tjänstebrottskriminaliseringar borde defi-
nieras. Här kan man ju använda olika lösningsmallar. Den kanske äldre
lösningsmallen är att man anknyter dem till gärningsmannens tjänsteman-
naställning. Då kan man ju också ha en sådan legaldefinition i lagen som
vi redan har nu i gamla finska strafflagen och som vi försöker få med också
i de nya stadgandena. Å andra sidan har vi den svenska mallen som går
ut på det att man anknyter dem till myndighetsutövning vilket framgår re-
dan av kapitelrubriken. Det tredje alternativet är att man gör en kombina-
tion av dessa två. Det nya finska utkastet är byggt på en sådan princip. Den
nuvarande offentliga förvaltningen är så mångskiftande att man i varje fall
är tvungen att ha ett vidsträckt tjänstemannabegrepp och därför kan tolk-
ningsproblem inte heller helt undvikas. En utväg är den att man i vissa brotts-
beskrivningar kan jämställa med tjänstemän andra anställda i offentlig tjänst,
såsom man har gjort i det nya finska utkastet. Enligt min mening bör val-
da fförtroendemän ha något snävare ansvar, såsom situationen är nu i vissa
strafflagar t.ex. den danska strafflagen.

Svårigheter uppstår också när det gäller brottsbeskrivningar. Alla tjäns-
temän har ju vissa så att säga allmänna tjänsteskyldigheter: skyldigheten
att vara opartisk, en viss tystnadsplikt och förbud att motta orättmätig eko-
nomisk fördel i anslutning till tjänsten. Men olika tjänstemäns speciella tjäns-
teplikter varierar ju stort beroende på tjänstens art. För den skull är det
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nog mycket svårt att i straffstadgandena tillräckligt precisera alla tjänste-
förbrytelser. Därför har det i praktiken visat sig svårt att helt undvika sk.
öppna blancostraffbud som nu finns i samtliga tjänstebrottskapitel trots att
det är otillfredsställande ur legalitetssynpunkt. Tjänstemännens tjänsteplikter
borde dock i möjligaste mån praciseras i tjänstemannalagstiftningen, i sådana
författningar som gäller ifrågavarande myndighet samt genom tillräckligt
klara föreskrifter.

Avslutningsvis ännu några ord om avsättningsproblematiken. De nor-
diska länderna har på olika sätt löst frågan om avskedande av en sådan tjäns-
teman som grovt har åsidosatt sina tjänsteplikter. De äldre lagarna, alltså
Norges och Finlands strafflagar, har avsättning som straffrättslig påföljd.
De övriga nordiska länderna har däremot ett system med avsättning även
med anledning av brott som sker i förvaltningsrättslig ordning. Personligen
har jag i mitt skriftliga referat förordat det kanske något gammalmodiga
finsk—norska systemet. Jag skulle argumentera det med den pedagogiska
allmänpreventiva effekten och också med det att domstolen i straffmätningen
— där ju eventuell avsättning borde beaktas — kan ha svårt att förutse hur
en självständig administrativ myndighet kommer att avgöra avsättnings-
frågan. Men jag konstaterar att den här skillnaden nog i praxis inte torde
vara alltför betydande.

Kor referenten, advokat ELSEBETH RASMUSSEN, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Den norsk-danske forfatter Ludvig Holberg skrev i midten af 1700-talet

en roman, som hed »Niels Klims underjordiske rejse». Modellen var den,
at titelpersonen brugte nogle fantasier, og derigennem fik forfatteren Hol-
berg mulighed for at udtrykke sine samfundskritiske meninger. Under op-
holdet hos Pontuanerne, det er utopi vendt om, der stødte Niels Klim på
en regel, der tydeligvis havde forfatterens sympati. Og reglen lød »refor-
matorer bærer selv bevisbyrden for, at de foreslåede nye regler er bedre end
det bestående system».

Jeg kom til at tænke på Holberg og Niels Klim, da jeg så referenten Klaus
Helminen betegne et detaljeret katalog over tjenestemænds straffeansvar,
der er optaget i selve straffeloven som »gammalmodigt». Det er på side 441
i det skriftlige oplæg.

Ved gennemlæsning af afsnittet, hvor de nordiske landes regler sammen-



622 Elsebeth Rasmussen

lignes, så jeg for mig et skel mellem det norsk, dansk og islandske system
og på den anden side Sverige, der har forenklet reglerne meget og Finland,
som synes at være på vej hertil. Men som sagt reformatorerne bør overbe-
vise os om, at nye regler er at foretrække. Her mener jeg ikke, at bevisbyr-
den er løftet gennem det skriftlige indlæg, men jeg forstår på det mundtlige
indlæg, at måske er referenten og jeg alligevel ikke så uenige. Jeg ser både
i det skriftlige indlæg og i det mundtlige indlæg vi har hørt her, som er me-
get grundigt og dækkende, en række betænkeligheder ved, at man forenk-
ler straffebestemmelserne. Særligt mener jeg, at man skal fremtrække risi-
koen for, at man ender med det, vi kalder blanko-straffebud, altså fuld-
stændigt åbne straffebestemmelser, som medfører pædagogisk utilfredsstil-
lende formuleringer. Jeg har lånt udtrykket fra referentens indlæg på side
451.

Da jeg her i august måned fik opfordringen til at træde ind på afbud
i denne diskussion, gennemgik jeg for mig selv, hvordan man i Danmark
rent faktisk anvender vores katalog af straffebestemmelser, som kun er på
14 §§. Jeg fandt ud af, at vi faktisk bruger disse bestemmelser. Heldigvis
ikke ofte, men de bliver brugt. Der var faktisk kun 2 af straffebestemmel-
serne §§ 146 og 148, der begge drejer sig om forbrydelser i forbindelse med
domsmyndighed, hvor jeg ikke finde nogle trykte afgørelser. Der synes alt-
så også her at være en forskel mellem Finland og Danmark. I Danmark sy-
nes det ikke at være sådan, at det er dommere, der særligt markerer sig i
straffeloven blandt tjenestemænd. Der findes næsten ingen afgørelser om
dommere i Danmark.

Men for at vende tilbage til kataloget, de 12 øvrige bestemmelser i det
danske katalog over straffebestemmelser, de anvendes fra tid til anden.

Der er ikke sket den store udvikling i Danmark. Vi har haft de regler,
vi har, siden 1930, hvor vi fik den store reform af vores straffelov. Det eneste
der er blevet ændret er, at vi i 1985 har ændret på bestemmelsen om tavs-
hedspligt, og i retspraksis har særligt bestemmelsen om bestikkelse været
fremme her i 1980'erne.

En af grundene til, at jeg ikke finder det hensigtsmæssigt at foretage
en omfattende forenkling af de danske regler er, at det ville medføre, at
så var man faktisk nødt til at optage tilsvarende gerningsindhold i en række
andre love. Det synes jeg ikke er nogen forenkling. Vi har i Danmark, som
man har det i Finland, både tjenestemænd, og det vi kalder overenskoms-
tansatte arbejdstagere, og der er ikke nogen dybtgående forskel på, hvad
tjenestemanden beskæftiger sig med, og hvad arbejdstageren beskæftiger
sig med. Ganske vist er dommere i Danmark altid tjenestemænd, men vi
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har også dommerfuldmægtige, altså nogen der endnu ikke er nået til at blive
fastansat som tjenestemænd som dommere, men som udfører akkurat
samme funktion, som afsiger domme, som gør det, som dommere iøvrigt
gør. Dem har vi ansat på dommerkontoret, dommerfuldmægtige, retsasse-
sorer, det er lidt finere dommerfuldmægtige. Så har vi dommere, der er kons-
titueret, dvs. at de er sendt ud i uddannelse, så de en tid er dommere, men
de er endnu ikke blevet tjenestemænd. Når de i realiteten laver det samme,
så mener jeg også, at de skal være undergivet samme straffeansvar. Det vil-
le i Danmark føre til, at vi skulle have reglerne i 2 forskellige love, i tjenes-
temandsloven og i en særskilt lov om overenskomstansatte.

Hvis jeg vender mig til et andet område, politifolk, er det sådan, at poli-
tifolk, kriminalbetjente, ordensbetjente som regel er tjenestemænd, men po-
litijurister, altså anklagere er ihvertfald i de lavere stillinger altid overens-
komstansatte arbejdstagere. Det er først, når de er nået helt op i graderne,
at de bliver tjenestemænd.

Under de omstændigheder synes jeg det er praktisk, at reglerne findes
ét sted, og det er praktisk, at reglerne findes i straffeloven.

Hertil kommer, at der jo også er andre end tjenestemænd og overens-
komstansatte, der udøver offentlig myndighed. Særligt i den kommunale
forvaltning er der en glidende overgang for beslutninger, der udføres på tje-
nestemænds ansvar og beslutning, der træffes af de folkevalgte, »de fort-
roende män», tror jeg man kalder dem på finsk, udvalgsformænd, rådmænd,
borgmestre o.lign.

I 1983 afgav et udvalg en betænkning, udredning, om ansvarsplacering
og reaktionsmuligheder i kommunestyret, betænkning nr. 996 i 1983. Og
selvom referenten og jeg kan være enige om, at det konkret kan være uri-
meligt at underkaste folkevalgte et lige så strengt straffeansvar som tjenes-
temænd, så kan vi også blive enige om, at visse overtrædelser kan være så
grove, at det må være rigtigt at straffe dem, og straffe dem efter straffe-
loven, fremfor at have dem opført i en speciallov med nogle specielbestem-
melser. Vi har speciallove i Danmark, vi har noget der hedder den kommu-
nale styrelseslov, og den blev netop ændret efter denne udredning blev afgi-
vet, i 1983.

Den danske straffelov rummer også bestemmelser, der gælder dem, der
udøver deres arbejde i henhold til en offentlig autorisation, så som advoka-
ter, revisorer osv. Heller ikke her finder jeg det hensigtsmæssigt, at man
fjerner bestemmelserne fra straffeloven, og i stedet for laver en special ad-
vokatlov, en speciel revisorlov osv.

Hvis formålet med en forenkling udelukkende var at få en overskuelig
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straffelov, så kunne man efter min opfattelse revidere straffeloven helt »ad
absurdum» ved blot at have en enkelt bestemmelse gående ud på, at »den
der handler mod menneskelig anstændighed i samværet med sine omgivel-
ser, straffes med bøde, hæfte og fængsel op til 1 år», og så et nyt stykke
»er forholdet groft, straffes med fængsel fra 1 år til livstid». Det er straffe-
loven i én paragraf.

Vi har i Danmark haft diskussionen om sådanne blankostraffebud. Na-
turligvis ikke så bredt formuleret og med så drabelig strafferamme. Men
sidste gang vi havde den debat for alvor var i begyndelsen og midten af
1970'erne i forbindelse med en foreslået bred bestemmelse om økonomiske-
kriminalitet. Hovedparten af debatørerne var enige om, at det ikke ville være
en god udvikling at få en sådan blanko-bestemmelse. Det strider mod visse
retssikkerhedsbetragtninger, at man har en bestemmelse, der er så bred, at
borgerne ikke kan slå op og læse i loven, hvad der er forbudt. Det man
i stedet for fik var en række bestemmelser, jeg tror, det var 3—4 bestem-
melser ind i straffeloven, med et mere traditionelt udformet gerningsindhold.

Når jeg udover at advare mod for generelle klausuler også fastholder
ønsket om, at en række af de vigtigste bestemmelser skal stå i selve straffe-
loven, så har det noget at gøre med den pædagogiske effekt, som referenten
også er inde på. Ikke så meget i forhold til tjenestemændene selv. Af dem
kan vi nok kræve, at de sætter sig ind i de detaljerede forskrifter, der gæl-
der for udøvelse af deres tjenestepligter. Men af hensyn til de andre, dem
der udøver offentlig myndighed uden at være tjenestemænd og af hensyn
til os andre, os der må lystre en myndighedsbefaling undertiden med det
samme og uden mulighed for opsættende virkning. Der er ikke noget med,
at man kan afvente, at en højere instans tager stilling til en klage. Overfor
os der må lystre, er der behov for at markere, at nok er det således, at vi
skal efterkomme de offentlige myndigheders anvisning. Men på den anden
side er det også således, at man skrider særligt ind overfor den myndighed,
der træder ved siden af. Det markeres mest eftertrykkeligt ved, at det sta-
tuer es, at den pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af en bestem-
melse i straffeloven. Straffeloven som han vel at mærke kunne have slået
op og læst i, fremfor at gerningsindholdet gemmer sig i et mere eller mindre
overskueligt lovkompleks af regler, der både skal regulere de forskellige myn-
dighedpersoners forskellige straffeansvar, men samtidig også en række yder-
ligere spørgsmål om disciplinæransvar, erstatningsansvar m.v. Det må være
enklere, at han kan slå op i straffeloven og sige, at det må han ikke gøre.

Da også andre skal have mulighed for at ytre sig i debatten, så skal jeg
lade ligge, hvad referenten er inde på i slutningen af sit indlæg, nemlig spørgs-
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målet om overgangen til det disciplinære ansvar og spørgsmålet om der er
behov for særlige retsfølger overfor tjenestemænd, herunder om det skal
være administrationen eller domstolen, der beslutter suspension og afske-
digelse, om det skal besluttes det ene eller det andet sted. Hermed skal jeg
foreløbig slutte.

Professor ALVAR NELSON, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar. Jag har länge tvekat, om jag
skulle säga något i detta ämne. Det har varit en lång debatt i Sverige om
ämbetsansvaret, och det finns ett uttalande från Riksdagens justitieutskott
till förmån för en utvidgning av det straffrättsliga ansvaret (JuU 1985/86:34).
Senast har den tillträdande justitieombudsmannen Hans Ragnemalm utta-
lat sig i samma riktning. Därmed blåser det nya vindar i jämförelse med
1970-talet, då man som Klaus Helminen erinrade om, sökte taga bort grän-
serna mellan offentliga tjänstemän och andra. Ändå tvekar jag att ansluta
mig till dessa strävanden.

Redan under antiken ställde man sig vid lösningen av juridiska problem
frågan: cui bono (vem har fördel av saken) och senare tillade man frågan
cui malö (till vems nackdel). Vems intressen vill man tillgodose med en ut-
vidgning av det straffrättsliga ämbetsans varet. Man måste därvid komma
ihåg, att detta ansvar drabbar en utpekad tjänsteman, vanligen i underord-
nad befattning. Allmänhetens syn är en annan. Någon gång kan en sådan
tjänsteman utpekas, men vanligen uppfattas det allmänna som ett kollektiv
(t ex posten eller kommunen), och den enskilde har sällan möjlighet att på
egen hand urskilja en ansvarig. Vanligen är det en kedja av tjänstemän i
olika befattningar, som handlägger saken, där var och en försenar den en
smula, men den sammanlagda förseningen blir orimligt belastande för den
enskilde.

Detta har lett mig in på tanken, att man borde undersöka, om det finns
andra möjligheter att styra ansvaret till fördel för den enskilde, nämligen
genom regler rörande det allmännas skadeståndsskyldighet. Detta ligger vis-
serligen utanför överläggningsämnet, men är värt att dryfta som ett alter-
nativ till utvidgning av det straffrättsliga ansvaret. De i Sverige gällande reg-
lerna i 3 kap. skadeståndslagen (1972:207) begger på principen, att den en-
skilde i regel får finna sig i ärendets långsamma och ibland rent av felaktiga
hantering, så länge den personliga friheten icke kommer i kläm. Skulle man
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icke kunna tänka sig en utvidgning av det allmännas skadeståndsskyldig-
het, så att principalansvar bleve gällande för det allmänna ungefär som för
arbetsgivare i allmänhet? Det skulle otvivelaktigt gagna den enskilde — och
enligt min mening även det allmänna.

Jag tror icke på värdet av ett något utvidgat straffansvar, eftersom det
allmänna därigenom får möjlighet att skjuta över ansvaret på den tjänste-
man, som begått felet, och samtidigt rentvå övriga inblandade tjänstemän.
För det ändamålet har man i Sverige nog med disciplinansvaret i 10 kap.
lagen (1976:600) om offentlig anställning. Skadeståndsansvaret skulle drabba
myndigheten som sådan och vara resultatet av en berättigad kritik icke så
mycket mot den enskilde tjänstemannen som mot den myndighet, där han
verkar och det system, som där upprätthålles. Med andra ord kan man ofta
säga att felet uppkommit genom bristande tillsyn från myndigheten eller dess
chefs- eller tillsynsmyndighet. Det är på så sätt som missförhållanden upp-
står. Med mitt förslag skulle man rikta uppmärksamheten uppåt i stället
för nedåt. Därigenom skulle det allmänna få en bättre kontroll över sina
anställda.

Byråchef ANDERS KRUSE, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag arbetar i Sverige i Ar-
betsmarknadsstyrelsen, en organisation som är under stark förändring. Den
går över från att vara en traditionell myndighet till ett skall vi säga tjänste-
företag, en tjänsteorganisation. Det är utifrån de erfarenheterna som jag
talar nu. Jag vill gärna säga att jag känner mycket för den utveckling som
Alvar Nelson skisserade och jag kommer möjligen att upprepa en del av
de tankegångar som han framförde. Här har beskrivits en av de två ut-
vecklingar som jag tycker är viktiga i det här sammanhanget i Sverige, näm-
ligen tendensen till att vilja kräva strängare straff och öka möjligheterna
att bestraffa försumliga tjänstemän. Vi har också haft den diskussionen.
Vi har också en annan diskussion som är minst lika viktig. Och det är kra-
ven på förvaltningen och på tjänstemännen att bli effektivare under trycket
utav krympande ekonomiska resurser. Det är krav på tjänstemännen som
statsmakten har ställt väldigt tydligt de sista åren, kraven att ge mera service
åt medborgarna, att vara mera lyhörda för medborgarnas krav och t.o.m.
kanske bryta mot en del regler som inte är ändamålsenliga för att uppfylla
allmänhetens berättigade krav på god service från myndigheterna. Och för
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mig så går inte de här två kraven egentligen ihop. Det går inte, som jag ser
det att bestraffa fram ökad service från myndigheternas sida. Det går inte
att hota tjänstemännen med straff om de inte är tillgängliga för allmänheten
eller inte tillfredsställer allmänhetens berättigade krav på service. Det finns
inga privata företag som skulle kunna ledas på det sättet genom hot om straff
från arbetsgivarens sida. Det är alldeles klart att grova överträdelser av givna
regler måste på något sätt kunna beivras, särskilt sådant som är missbruk
av myndighet och det är väl inte egentligen det som diskussionen skall handla
om. Men jag tycker att de som kräver förändringar i det system som vi har,
de som kräver straffskärpningar för offentliga tjänstemän, de ska också
kunna peka på klara och tydliga missbruk av de regler som vi har idag. Jag
har svårt att se sådana missbruk i det svenska systemet.

Jag tror som sagt inte alls att det går att bestraffa fram bättre service,
andra beteenden från tjänstemännens sida. Jag tror att det är helt andra
faktorer som man måste trycka på för att få fram bättre service. Jag kan
nämna några: jag tror t.ex. att det viktigt för att främja effektivitet och
service i förvaltningar att man anger tydliga mål för verksamheten. Det är
någonting som lagstiftare och chefsmyndigheter måste ägna stor omsorg åt,
att ange vilka mål som är viktiga för verksamheten. Jag tror att man också
måste satsa på en bättre och effektivare organisation av själva arbetet.
Organisationsutveckling, administrativ utveckling tror jag är mycket vikti-
gare än att försöka satsa på strängare straff. Jag tror också att t.ex. större
möjligheter för tjänstemännen att vara delaktiga i utformningen av målen
och i metodvalen är mycket viktigare än att satsa på strängare straff. Jag
tror att stimulans av eftersträvade beteenden är mycket viktigare än sträng-
are straff och gärna för mig ökade möjligheter för myndigheterna att be-
tala för sig när det är någonting som har gått snett. En ökad skadestånds-
skyldighet för myndigheterna alltså utan att pricka enskilda tjänstemän. Det
tror jag är mycket väsentligare såsom metod för att korrigera felaktiga hand-
lingar och för att ge medborgarna upprättelse. Kort sagt, jag tror att det
handlar mer om bättre ledarskap, en effektivare personaladministration och
personalpolitik än om att öka straffmöjligheterna för de enskilda tjänste-
männen.

Debattledaren, överdirektör K. J. LÅNG, Finland:

Jag skulle från ordförandeposten kunna kommentera en sak i det fins-
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ka inlägget. Jag hörde att det gick en susning genom salen när han gick ige-
nom frekvenserna för tjänstebrottsdomar i straffrättssaker och där domar-
na i domstolsväsendet kom väldigt högt. Det beror på en mycket speciell
situation i Finland som inte egentligen har så mycket med straffsrättslig för-
dömande att göra. Eftersom man inte kan anse sig ha något annat sätt att
rätta det med gått fel i en domstol så är det en väldig massa små fel dels
i registreringen av domen och dels i olika sammanhang med domens verks-
tällighet som tas opp såsom anmärkningar och kommer att registreras i den
här statistiken. Det här är ju ett ganska föråldrat system och det håller väl
på att mjukas opp ganska mycket vad jag har förstått. Det blir ju allt färre
justitieförvaltningsfel så att säga i den här straffsrättsliga vägen och det leder
till en mycket konstig statistik. Jag ville berätta det här bara därför att man
inte skall tro att alla domare i Finland är dömda till straff. Det kan vara
viktigt att upprätthålla förtroendet för den finska domarkåren. En annan
sak som väl är ganska uppenbar är att skillnaderna i anställningsvillkoren
mellan privaträttsligt anställda och offentligrättsligt anställda i både stat,
kommun och andra offentliga myndigheter blivit mindre. Man kan väl
föreställa sig att ett absolut nödvändigt krav att hålla en avsättning inom
det här gamla systemet förelåg när man hade en nästan 100 %ig oavsättlig-
het i tjänstemannakåren. Det gällde inte bara domare utan det gällde en
stor del av de övriga tjänstemännen. Denna oavsättlighet kanske uppväg-
des av den straffrättsliga avsättningen medan uppsägningen i åtminstone
den nya finska tjänstemannalagen som träder ikr af t den 1. januari nästa
år ganska långt också jämställt uppsägningsinstitutet med det privaträttsli-
ga. Det är klart att de beviskravena kommer att vara betydligt hårdare när
det gäller offentligt rättsligt anställda än när det gäller privaträttsligt anställda
men teoretiskt så skiljer inte sig den här avsättlighetsfrågan särskilt mycket
nu i de två olika grupperna. Det är en viktig sak. Och sen tror jag att nors-
ka vän dels var inne på en väldigt viktig fråga och det är frågan om hur
omgivningen eller den missundsamma allmänheten ser på missbrukena.
Alltså det är frågan om o värdighetsproblem, o värdigheten att tjäna det
offentliga som väl nog har funnits med historiskt mycket kraftigare än vad
det gör idag när vi har i runt tal en miljon offentligrättsligt anställda i Nor-
den. Den tid när den här ovärdighetsfrågan var viktig så gällde det ju fak-
tiskt inte mera än några tiotalstusen människor. Det är rättschefen Lennart
Aspegren som fortsätter efter det här. Tack.
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Dommer PETER SVANE GARDE, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Måske burde man ikke tage ordet, når man i hovedsagen er enig med

referenten, men der var dog en enkelt detalje i referentens skriftlige fore-
drag og i hans mundtlige indlæg, som jeg synes kunne trænge til et lille sup-
plement.

Jeg tænker her på bemærkningerne om valget mellem disciplinæransvar
og strafansvar. Man kunne nemlig efter min opfattelse, også støttet af min
erfaring fra de par sager, jeg dels selv har deltaget i og dels har kunnet følge
hjemme, gøre gældende, at der er tilfælde, hvor tjenestemanden direkte kan
have interesse i og ønske om at få en straffesag imod sig selv snarere end
et disciplinæransvar.

Der har for nogle år siden været en frygtelig sag, hvor en raket fra flå-
den gik af ved en fejltagelse og ramte ned i et sommerhusområde, hvilket
medførte forfærdelige økonomiske skader og kunne have forårsaget mas-
ser af dødsfald, hvis der havde været mennesker i nærheden. Dér forsøgte
man i forsvaret at lægge ansvaret ensidigt på den officer, som fysisk fak-
tisk havde udløst raketten. Det er jo oplagt, at man kunne forestille sig alle
mulige motiver hos forsvarets ledelse til at ønske, at ansvaret blev lagt på
én person, så at alle andre kunne have god samvittighed bagefter, medens
omvendt den pågældende officer havde en lige så klar interesse i at få klar-
lagt, om det virkeligt var hans skyld, og kunne have ønske om at få en
straffesag. Da det kom til stykket fik han en straffesag og fik en lille straf,
en irettesættelse. Men det ville have været uhyggeligt og forkert, hvis ikke
der havde været mulighed for straffesag snarere end det disciplinære an-
svar.

For 10—12 år siden havde vi i Danmark en »cause celebre» i kirkeret-
ten, hvor en præst havde nægtet at døbe småbørn, medmindre forældrene
påtog sig, hvad man i den gamle kirke kaldte et katekumenat, nemlig at
de påtog sig dåbsundervisning inden dåben. Kirkeministeriets holdning var
ganske klart, at man skulle døbe betingelsesløst, og det pålagde man ham,
og han nægtede at følge ordren og sagde, at denne ordre er ulovlig, idet
den strider mod folkekirkens bekendelsesgrundlag. Det er jo også en del
af dansk lov. Jeg tror, at man også i Norge har haft nogle tilfælde med
meget stejle præster i andre sager. Derfor søgte kirkeministeriet at få ham
afskediget administrativt for den tjenestefejl han havde begået, nemlig at
han ikke ville døbe børn. Han insisterede på at få en domsafgørelse, som
afskedigede ham som straf, så han kunne forsvare sig og gøre sine holdnin-
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ger gældende. Kirkeministeriet nægtede at indlede en sådan sag. Som kuri-
ositet kan jeg nævne, at det eneste tilfælde i dansk ret, hvor man kan afske-
dige ved dom, er i kirkelige sager. Det er sket senest for 38 år siden i dansk
ret, hvor en præst blev afskediget ved højesteretsdom for at have stået i util-
børligt seksuelt forhold til to af sine sognebørn. Det kan ske, men det er
altså ikke anvendt de sidste 38 år. Men kirkeministeriet ville ikke give ham
en sådan sag, så han krævede at få en borgerlig straffesag mod sig selv,
idet han sagde, at hvad han havde gjort var en overtrædelse af borgerlig
straffelovs regel om, at en tjenestemand skal adlyde en given ordre, jfr. dansk
straffelovs § 154 og referentens indlæg pag. 442.

Så fik vi den paradoksale situation, at den danske øverste anklager, an-
klagemyndighedens chef, rigsadvokaten sagde, at han nok ville blive frifun-
det, hvis man indledte straffesag mod ham, så der kom ingen straffesag.
Men samtidig holdt kirkeministeriet fast i, at hans forseelse var så alvorlig,
at han skulle afskediges, og det blev han. Det blev han administrativt. Så-
danne tilfælde, hvor der er stærkt modsætningsforhold mellem den admi-
nistrative ledelse og den enkelte tjenestemand, gør det efter min opfattelse,
som jeg kan mærke, at referenten deler i indlægget, aldeles imperativt, at
man ikke kaster strafansvaret ud og tager disciplinær ansvar et i stedet for.
Strafansvaret har dog den mulighed, at en helt uafhængig og fremmed myn-
dighed tager sig af det.

Høyesterettsadvokat GUNNAR NERDRUM, Norge:

Herr dirigent:
Jeg har med interesse fulgt diskusjonen, og det første inntrykk var en

liten følelse av forbauselse over emnet som, så vidt jeg vet, ikke har gitt
grunnlag for særlig juridisk interesse i Norge i de senere år. — Jeg forstår
imidlertid at det særlig er debatten i Sverige som har gitt grunnlaget for at
emnet er satt på dagsordenen til dette møtet. I Sverige er det åpenbart at
det har vært et ønske fra enkelte om strengere personlig straffansvar for
myndighetspersoner.

Jeg er ikke den rette til å kaste meg ut i debatten på svensk grunn. Men
når samfunnslivet skal organiseres, vil det formodentlig i alle samfunn være
spørsmål om de to klassiske påvirkningsmidler, — gulroten og pisken. For-
delingen mellom disse vil nok variere med tid og sted. Vi mener vel i våre
liberale samfunn for tiden at gulroten er det viktigste. Men heller ikke vi
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kommer bort fra å kunne ha en liten pisk på lur i påtrengende tilfelle. Straffe-
regler vil derfor trolig alltid måtte ha en plass også på dette rettsområde.

Slik jeg står her på talerstolen, kjenner jeg faktisk ikke våre regler noe
særlig. Men jeg leser jo med interesse Klaus Helminens sammenligning med
reglene i de andre land, og jeg forstår at våre regler angivelig er noe gam-
melmodige.

Hvor praktisk er da anvendelsen av disse reglene i vårt samfunn? — Vel,
for min del har jeg aldri hatt noen sak som angikk disse kapitler i straffelo-
ven. Men det er ikke så svært lenge siden det var en seleber bestikkelsessak
— mutningssak — som vakte stor alminnelig oppmerksomhet og med en
politiker i Bergen i hovedrollen.

Fra sitt samfunnsmessige virke kan man forøvrig til stadighet registrere
at enkelte får ting til. Enkelte får byggetillatelse, hvor andre ikke får det.
Enkelte får salgs- og skjenkebevillinger for sterke saker, — mens andre må
nøye seg med å skjenke brus og kaffe. For noen ordner tingene seg med
tilsynelatende et knips, — og man kan saktens lure på om det bare er deres
angivelige dyktighet som er avgjørende, eller om det også stikker ting un-
der. —

Det er klart at vi må ha strafferegler på dette området, seiv om det er
lenge mellom hver gang de anvendes.

Så en liten kommentar til Elsebeth Rasmussen: Jeg tror det er riktig at
man plasserer disse reglene i straffeloven. Så får man heller ha disiplinær-
regler andre steder. Og jeg vil også tro at det må være riktig å ha til en viss
grad spesifiserte regler. Jeg er ikke sikker på om generalklausuler er det rik-
tige her, — i alle fall ikke bare generalklausuler.

Et siste punkt: Hos oss er det adgang til å idømme tjenestetap som straff.
Vi har dette med på listen blant våre alminnelige straffer i straffeloven, og
tap av tjeneste eller stilling kan også idømmes for andre straffbare forhold,
hvor domstolen måtte mene at det som tiltalte har foretatt, gjør ham uverdig
til å besitte den aktuelle posisjon.

Og det forekommer meg at det må være riktig å ha det slik. Hvis først
en offentlig tjenestemann har gjort en grov forgåelse, bør domstolen kunne
ha anledning til å fradømme stillingen som straff i forbindelse med saken
forøvrig. Jeg synes de virker litt »feigt» om domstolen må vise saken fra
seg til senere administrativ behandling.

Og helt til slutt en bemerkning til våre danske venner: Også vi har vans-
kelige prester. Vi forsøker ikke å holde dem i ørene gjennom straffesaker,
men gjennom sivile søksmål angående deres embetsførsel.

Takk.
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Rättschef LENNART ASPEGREN, Sverige:

Herr ordförande.
Jag skulle bara lite kort vilja markera att den inställning som Anders

Kruse här har gett uttryck för tidigare i dag — och som ju bland annat in-
nebar medhåll till vad Alvar Nelson föreslog — nog inte är särskilt typisk
för den debatt som i allmänhet har förts i Sverige. Att den inte heller är
typisk för den debatt som har förts i de andra nordiska länderna har ju fram-
gått redan. Också i Sverige har man alltså från många olika håll under se-
nare år rest krav på att man skulle på ett radikalt sätt skärpa tjänstemän-
nens ansvar eller rent av återinföra det så kallade ämbetsansvaret som av-
skaffades för drygt tio år sedan. Debatten, som har förts både bland jurister
och bland politiker, har väl visserligen på senaste tid mest handlat om ett
införande av något slags strängare ansvar, t.ex. en skärpning av straffans-
varet. Men jag är i alla fall lite förvånad över att det har varit så pass tyst
från auditoriets sida här. Det kan tyda på att debatten på något sätt har
börjat ebba ut.

Vi har ju i Sverige det system som är beskrivet i referentens uppsats.
Men jag kan väl betona några saker som kanske inte riktigt har kommit
med där. Det disciplinära systemet i Sverige innefattar ytterst en så allvarlig
åtgärd som avskedande. I dagens situation är väl det en av de mest ingri-
pande åtgärder som en medborgare kan bli utsatt för från samhällets sida.
I det disciplinära ansvarssystemet ingår visserligen också lindrigare åtgär-
der, nämligen disciplinpåföljd i form av varning eller löneavdrag. Men det
är inte därför riktigt att ta det nuvarande systemet med en klackspark och
säga att det inte innebär något annat än att man på sin höjd riskerar en
liten tillsägelse. Ansvarsordningen innefattar sålunda också andra möjlig-
heter. Jag vill dessutom betona att de ansvarsbestämmelser som vi har i Sve-
rige gäller för samtliga anställda i statlig tjänst. Det betyder att de omfattar
inte bara dem som i exempelvis Finland motsvarar tjänstemän utan också
alla andra arbetstagare.

Ett disciplinärt ärende kan föras till avgörande i en oavhängig instans,
i sista hand arbetsdomstolen. Det finns också instanser som har till uppgift
att bevaka de offentliganställdas tjänsteutövning. Bland dem är justitieom-
budsmännen, som själva kan ta upp fel och föra talan om påföljd.

Och vid sidan av det beskrivna disciplinära ansvarssystemet har vi be-
stämmelser i brottsbalken om straffansvar — böter eller fängelse — för orik-
tig myndighetsutövning m.m. Dessa lagbestämmelser kommer för övrigt tro-
ligen att bli föremål för justeringar i riksdagen under det närmaste året.
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För min del kan jag bidra till debatten här genom att hålla med om det
som senast Anders Kruse har sagt. Det vill säga att jag också tror att det
finns bättre metoder än ett återinförande av ämbetsansvaret för att få de
svenska statstjänstemännen att bli så att säga ännu bättre än vad de är. An-
norlunda uttryckt: jag har inte sett det visat — om vi nu skall anknyta till
Ludvig Holberg — eller ens gjort troligt att slopandet av ämbetsansvaret
i Sverige för drygt tio år sedan skulle ha haft några negativa effekter på
de svenska tjänstemännens sätt att sköta sitt jobb.

Min slutsats är helt enkelt den att det system som vi har — liksom alla
system — naturligtvis kan göras bättre med justeringar. En del luckor kan
behöva tätas. Men jag tror inte att en radikal förändring skulle på något
avgörande sätt bidra till ett bättre sakernas tillstånd. Den uppfattningen har
jag hittills trott vara omfattad bara av en minoritet bland de svenska juris-
terna. Men är det här numera en mer allmän uppfattning, så tycker jag na-
turligtvis att det är trevligt.

Tack, herr ordförande.

Advokat KARL NANDRUP DAHL, Norge:

Herr ordstyrer.
Jeg ønsker bare å ta opp et enkelt spørsmål innenfor dette emnet og det

gjelder de problemer som reiser seg når man skal vurdere en tjenestemanns
straffeansvar når forholdet er at den etat som vedkommende er ansatt i,
ikke har stilt til rådighet de nødvendige bevilgninger for at det skal ha vært
mulig for vedkommende tjenestemann langt nede i leddene i systemet å opp-
fylle sine tjenesteplikter etter lov. I Norge så opplevde vi jo under disse me-
get alvorlige yrkessykdommer som slo ned når det gjaldt asbest, når det gjaldt
nikkel og nå også løsemidler, følgende konsekvenser av denne problema-
tikken: Nemlig at da Landsorganisasjonen gikk til anmeldelse av tjeneste-
mennene som var ansatt i direktoratene, de nasjonale direktorat for arbeids-
tilsynet som hadde et ansvar for å følge med, både i at det kunne være farli-
ge stoffer i bedriften, at nødvendige forebyggende tiltak var gjennomført,
og at de også fulgte med i forskningen på området, så ble samtlige anmel-
delser henlagt etter relativt kort tid, med den begrunnelse at det ikke hadde
blitt bevilget tilstrekkelige midler til direktoratet/arbeidstilsynet for å kun-
ne løse en slik oppgave. Dette til tross for at oppgåver av denne type hadde
topp-prioritet rent formelt i systemet, og i henhold til lov. I det private næ-
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ringsliv i en slik situasjon vil en bedriftsleder som ikke følger opp arbeids-
miljøloven om plikter til å kontrollere f.eks. at det ikke er farlige stoffer,
at helsekontroll foretas m.v. ikke kunne bli ført med at han eller hun ikke
hadde økonomiske midler til å lønne det antall funksjonærer som var på-
krevet for å kunne utføre lovfestet ver net j eneste. Bedriften blir dømt, som
regel på grunnlag av lovens bestemmelser som fastsetter objektivt straffe-
ansvar. Her kan det bare bli tale om bøtestraff selvsagt og ikke fengsel. Hvil-
ke personer i bedriftledelsen som her eventuelt har forsømt seg går fri for
straff. Dersom bedriften ikke hadde tilstrekkelig vernepersonale blir bedriften
bøtelagt. Ingen i bedsriftledelsen blir i disse tilfeller gjort personlig ansvar-
lig etter arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.

I den offentlige forvaltning som er pålagt ansvar for arbeidstilsyn kom-
mer imidlertid den enkelte tjenestemann i en annen ansvarsposisjon enn ver-
nepersonalet i private bedrifter. Det er ikke adgang til bøteleggelse av en
offentlig etat. Man kan bøtelegge en offentlig bedrift, men ikke et forvalt-
ningsorgan etter de lovbestemmelser som her gjelder. Her vil jeg reise spørs-
mål om ikke eventuelt straffeansvar for offentlige forvaltningsorganer med
betydelige verneplikter for folks liv og helse bør legges på tjenestemenn høyest
mulig oppe i systemet der ansvaret for at forslag fremmes om lovpliktig ut-
byggning av arbeidstilsynets personalressurser.

I det private næringsliv legges nå det subjektive straffeansvar på perso-
ner høyest mulig oppe i bedriftsorganisasjonen. Arbeidere på gulvet blir sjel-
den gjenstand for straffefor f ølgning, selv om arbeiderne ofte direkte «utlø-
ser» den feil som fører til arbeidsulykker.

Sterke individualpreventiver og almenpreventive hensyn bør tilsi at tje-
nestemenn innen offentlig forvaltning med ansvar på et høyt nivå innenfor
arbeidstilsynet bør komme strafferettslig i søkelyset dersom disse tjeneste-
menn har forsømt sin opplysningsplikt overfor de politiske myndigheter om
betydelige og avgjørende mangler i Arbeidstilsynets offentlige administrasjon
som setter/ eller kan sette arbeidernes liv og helse i fare.

Takk.

Debattledaren, överdirektör K. J. LANG, Finland:

Ordföranden: Innan jag ger referenterna möjlighet att yttra sig ville jag
gärna höra litet kommentarer om en sak. Själv är jag anställd som chef för
fångvården i Finland. Vi använder i någon utsträckning den disciplinära
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straffrätten beträffande vår personal. Som jag förstod av referenten så är
det ganska väsentligt att man också behandlar den disciplinära straffrätten
och ser vilka återverkningar straffrättssystemet har på den disciplinära
straffrätten. Frågan är ganska väsentlig när det gäller offentligträttsligt ans-
tällda oavsett om de är i arbetsavtalsförhållande eller i tjänsteförhållande.

Vi vet att tjänstemän eller offentligt anställda har ett ganska starkt krav
på en rimlig objektivitet i behandlingen av sina förseelser. Jag har i varje
fall många gånger upplevt det på det sättet. Också när vi har använt oss
on relativt lindriga disciplinära straff är möjligheten att inleda en procedur
med utredning, höranden och avgörande inom ämbetsverket viktig. Trots
att ett förvaltningsrättsligt förfarande inte har offentlighet ger det en viss
garanti för att man inte använder sig av informella påföljder. Det finns ju
t.ex. inom en verksamhet av den typ som fångvården, polisen eller för-
svarsväsendet utför, alltid möjlighet att omplacera folk, att ge dem uppgif-
ter som är trista och obehagliga. På det sättet kan man »röka ut» en tjäns-
teman som inte anpassar sig till det krav man har på tjänstens riktiga utfö-
rande. Jag har i varje det intrycket att den här disciplinärsprocessen ger en
möjlighet att begränsa förseelsens verkningar till den sanktion man beslu-
ter om medan man i den privata verksamheten inte behöver straffrättsliga
påföljder, eftersom man kan använda sig av informella styrningsmekanis-
mer. Också dessa har en mycket starkt negativ innebörd men handläggs in-
te i ett offentligt förfarande. Med andra ord vi vet inte vilka negativa åtgär-
der som används därför att de inte kallas straff. Därför tror jag, att det
är en rättskyddsfråga att man avgränsar förseelsen och ger den så att säga
rätta proportioner. Detta gäller både hur den utreds och hur man definie-
rar den men också beträffande påföljden. Annars leder ett undvikande av
disciplinär process till att det samlas en informell belastning som på lång
sikt återverkar väldigt negativt på tjänstemannens förhållande till sina för-
män och till arbetsgivarorganisationen. Jag hör på sätt och vis till de gans-
ka konservativa som anser att man inte kan avskaffa disciplinärförfaran-
det helt och hållet.

Den andra referenten tog också upp en annan fråga, som vi inte har dis-
kuterat därför att situationen i de olika länderna är så väldigt olika. Han
belyste frågan genom att beskriva antalet paragrafer angående tjänstebrott
i strafflagen. Vi såg då att antalet paragrafer minskar ju längre man kommer
framåt i tiden från 1800-talet. Detta betyder att man har gått in för en syn-
tetisk och abstrakt kriminalisering medan de gamla kriminaliseringarna gick
in för ett kasuistiskt skrivsätt. Det intryck jag har av den disciplinära
straffrätten är igen att den faktiskt är otroligt kasuistisk. Dels bygger den
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på en generell bestämmelse att man skall utföra de tjänsteplikter man har
och gör man inte det så man bli disciplinärt bestraffad. Men dels går tjänst-
eplikterna tillbaka på en enormt detaljerad reglering i olika cirkulär. Det
finns m.a.o. en bakgrund till den generella regeln som man inte ser i straff-
paragrafen. Brottsdefinitionerna är faktiskt i de enskilda ämbetsverken de-
talj reglerade mycket mera än t.o.m. i en 100 eller 200 år gammal strafflag.
Denna del av problematiken är svårstyrd. Jag tror att man inte kommer
ifrån den genom att avstå ifrån det speciella tjänsteansvaret. Det är inte sä-
kert att man når sitt mål bara genom en jämförelse med de privatanställda
och med den situation man har i de privata firmorna. Också i dessa använ-
der man trots allt en massa negativa sanktioner som vi varken kan mäta
eller ens få registrerade. Vi vet inte vad som händer med en bankanställd
som anses vara omöjlig i sin kundbetjäning. Likväl vet vi med säkerhet att
hon eller han inte kan fortsätta hur länge som helst, med en dålig kundbet-
jäning. Jag anser att vi inte skall glömma detta när vi talar om offentligt
anställda i ett offentligt anställningsförhållande. Till detta rättsskydd hör
klara brottsrekvisit som utreds i ett förfarande med partsoffentlighet.

Jag ger nu ordet till Klaus Helminen.

Referenten, lagstiftningsdirektör KLAUS HELMINEN, Finland:

Jag vill komma med några kommentarer. Här har många svenskar som
vanligt varit uppe i talarstolen och hänvisat till den debatt som har pågått
i Sverige och som synbarligen ännu pågår på det här området. Som jag sa-
de har vi en reform på gång och vi har informerat massmedierna från justi-
tieministeriet. Nu skulle man förstås vänta sig att det också skulle pågå en
debatt i Finland, men det finns ingen. Vi vet således egentligen inte alls hur
allmänheten ser på våra utkast. Vi själva som har varit med i det här arbe-
tet på justitieministeriet menar att vi har gått ganska försiktigt framåt, vi
har ingalunda raserat det gamla systemet. Vi har nog lämnat bort en del
föråldrade paragrafer, men personligen tycker jag att man kunde beteckna
vårt utkast t.ex. i viss mån konservativt, det har vissa konservativa drag.
Kanske massmedierna har varit nöjda med dem eftersom ingen har skrivit
just någonting. Litet debatt fördes här om den nya tjänstemannalagstift-
ningen, men den nu pågående reformen har verkligen inte väckt just någon
debatt alls, inte heller i juristkretsar.

Därför var det kanske litet häpnadsväckande att höra att danskarna tyck-
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te att vi har gått ganska långt och att de är nöjda med sin långa katalog.
Den sk. syntetiseringen som vi t.ex. har gått in på i strafflagsreformen har
ju sina faror och är inte alltid bra. Man får inte gå alltför långt på den vägen
för det resulterar i abstrakta och urtråkiga paragrafer som ingen annan än
kanske någon jurist egentligen förstår vad de innebär. A andra sidan finns
det åtminstone i den finska strafflagens tjänstebrottskatalog sådana para-
grafer som jag med ganska stor säkerhet kan påstå att de högst en gång
har tillämpats under den tid som Finland har varit självständigt, och då kan
man ju fråga sig om sådana specialparagrafer behövs. En mellanväg vore
väl den bästa. Ännu pekar jag på en omständighet som inte har kommit
fram. Jag vill inte kommentera den men bara konstatera att ifråga om både
tjänstemannalagstiftningen och tjänstebrottslagstiftningen har förstås i
nutidens samhälle de stora och mäktiga tjänstemannaorganisationerna också
sitt finger med i spelet. Tack.

Debattledaren, överdirektör K. J. LÅNG, Finland:

Debatten har förts med ganska få inlägg och om de referat som har givits
här kan man väl säga att det gav en ganska god översikt av den situation
som råder i Norden. Vi vet att rättsutvecklingen på det här området har
varit väldigt olika. Därför tror jag att i synnerhet när det gäller utövandet
av offentlig makt och också där då tjänstebrotten är en del av hur det är
reglerat så är det väl så att den historiska utvecklingen också har betytt väl-
digt mycket. Det är väl väldigt betydelsefull hur man uppfattar den. Ingen
har tagit upp frågan om att en tjänsteman som begår ett brott i tjänsten
av som t.ex. försnillning, han tar sin huvudmans pengar alltså statens eller
kommunens pengar och använder dem för egna privata behov, eftersom man
väl inte anser att det här ska gå straffritt men det skall bestraffas precis som
en vanlig försnillning. Det går att i mycket stor utsträckning använda sig
av en generell strafflagsskrivnig när det gäller brott som begås av vinnings-
lystnad och för vinnings skull. Också en stor del andra missbruk går väl
att på det här sättet överföra till generella strafflagsstadganden. Eftersom
ingen har bett om ordet här så skall vi inte fortsätta att kommentera
detta. Nu har referenten yttrat sig en andra gång. Korreferenten avstår från
att yttra sig en andra gång. Jag tackar för den uppmärksamhet som har visats
diskussionen under de här två timmarna vi har varit samlade och hoppas
att ni skall ha en riktigt trevlig kväll.


