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INLEDNING

Vid ett första ögonkast kan detta överläggningsämne synas vara
tämligen begränsat, eftersom uttrycket „ekonomisk kriminalitet"
närmast är att uppfatta som en beteckning på sådana handlingar,
som redan enligt gällande rätt är straffbelagda som förmögenhets-
brott. En sådan begränsning är naturligtvis icke avsedd. I denna
avhandling kommer jag följaktligen att behandla icke blott pro-
blem, som rör gällande bestämmelser om förmögenhetsbrott, utan
även frågan om det är påkallat att förändra dessa stadganden genom
inskränkning eller utvidgning av det straffbara området eller på
annat sätt. En central fråga är därvid om det föreligger ett behov
att straffbelägga ekonomisk verksamhet, som måste betraktas som
samhällsskadlig, ehuru den inte träffas av gällande lagstiftning om
förmögenhetsbrott.

Uppfattat på detta sätt är överläggningsämnet av stor aktualitet
i Norden. I de nordiska länderna pågår nämligen allmänt en mer
eller mindre omfattande översyn av bestämmelserna om förmögen-
hetsbrott. Såsom i det följande kommer att närmare omtalas, har
man därvid olika vida ramar för reformverksamheten. Man har
också kommit olika långt i denna verksamhet.

Inte i något nordiskt land har förmögenhetsbrotten undergått
någon mera omfattande revidering under de senaste decennierna.
I Danmark fick de väsentligen sin nu gällande utformning vid till-
komsten av Borgerlig straffelov år 1930. Den finländska straff-
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lagen av år 1889 har i huvudsak behållit stadgandena om förmögen-
hetsbrott i oförändrat skick. Detsamma gäller 1940 års isländska
strafflag. I den norska strafflagen av år 1902 undergick förmögen-
hetsbrotten en omfattande omarbetning genom lagstiftning år 1951
efter visst samarbete med den svenska straffrättskommittén. I Sve-
rige, slutligen, fick reglerna om förmögenhetsbrott i huvudsak sin
nu gällande form genom en partiell reform år 1942 av 1864 års
strafflag. Denna reform byggde på ett förslag (SOU 1940: 20) av
straffrättskommittén, som utarbetats under slutet av 1930-talet och
bl. a. baserats på erfarenheter från den ekonomiska krisen under
detta decennium. Då denna ersattes av 1962 års brottsbalk, över-
fördes kapitlen om förmögenhetsbrott på det hela taget oförändrade
till brottsbalken.

När man vill diskutera straffrättsligt skydd mot ekonomisk kri-
minalitet är det två problemkomplex som i dagens samhälle synes
ha den största praktiska betydelsen. Det ena rör bestraffningen av
de förmögenhetsbrott som tidigare haft den centrala positionen
inom förmögenhetsbrotten, nämligen stöld och andra tillgrepps-
brott. Det andra rör behovet av anpassning av förmögenhetsbrotten
till nya former av ekonomiskt skadliga förfaranden som har att
göra med utvecklingen inom teknik och näringsliv.

1. STÖLD OCH ANDRA TILLGREPPSBROTT

Under de senaste decennierna har samhällslivet och det eko-
nomiska livet undergått avsevärda förändringar. Allt fler människor
har fått större social och ekonomisk trygghet, högre levnadsstandard
och ökat välstånd. Därmed har följt ökad konsumtion och vidgat
utbud av varor. Genom försäkringar och ekonomiskt stöd i olika
former från samhället är den enskilde inte på samma sätt som förr
beroende av sin egendom och sin personliga arbetsförmåga för att
ha garantier för att kunna överleva och i det väsentliga uppehålla
sin levnadsstandard. Överhuvud finns det anledning att anta att
enskilda ägodelar förr värdesattes högt av dem som hade knappt
om tillgångar. Förlust av dem blev mycket kännbar, även om det
rörde sig om relativt små värden. Att förlora redskap och förråd
kunde ju t. o. m. medföra fattigdom och svält.

Dessa omständigheter torde ha bidragit till att stöld betraktades
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som ett särskilt allvarligt brott. Denna värdering präglar i viss mån
även nu gällande regler om förmögenhetsbrott, ehuru den förlorat
sitt underlag i tidigare samhällsförhållanden.

Att tänka sig att avkriminalisera stöld eller att avsevärt reducera
reaktionerna däremot i förhållande till reaktionerna för andra för-
mögenhetsbrott är emellertid inte möjligt. Vad som i dagens sam-
hälle bär upp ett behov av kriminalisering av stöld och vissa andra
förmögenhetsbrott är enligt min mening två intressen. Det ena är
den enskilde medborgarens intresse av lugn och trivsel i sin miljö
— i sitt hem och i sitt arbete. Att utsättas för stöld är inte bara att
lida en ekonomisk förlust, som kanske inte är så kännbar och som
man i regel till största delen kan förebygga genom försäkring. Av
större betydelse i våra dagar är att den skadelidande genom stölden
kan drabbas av lidande genom förlust av föremål med affektions-
värde, obehag genom att andra människor trängt in i hans bostad
eller på hans arbetsplats och vandaliserat och förorenat och besvär
genom att han nödgas städa efter tjuven, inventera sina tillhörig-
heter, skaffa ersättning för vad som förkommit eller förstörts, göra
polisanmälan och föra underhandlingar med försäkringsbolaget,
m. m. Det andra är intresset att skydda samhällets ekonomiska
funktioner i stort och inskärpa medborgarnas plikt att iaktta soli-
daritet mot samhället och sina medmänniskor. Det förtjänar i detta
sammanhang anmärkas, att stöld av försäkrad egendom är en akt
av bristande solidaritet mot ordningen i samhället och försäkrings-
tagarkollektivet som kan jämställas med den bristande solidaritet
mot samhället och skattebetalarkollektivet, som brukar åberopas
som ett skäl för strängare bestraffning av skattefusk. För försäkrings-
tagarkollektivet medför ökad stöldrisk dels höjda premier, dels
skärpta villkor för försäkring i form av föreskrifter om kostnads-
krävande låsanordningar och speciella regler om förvaring av värde-
fulla föremål. För de enskilda skadelidande tillkommer, att för-
säkringsbolagen minskar möjligheterna att skydda sig genom för-
säkring, t. ex. genom att öka självrisken och att vägra försäkring
av speciellt stöldbegärlig egendom.

Det sagda betyder inte, att stöld behöver straffas strängare än
nu eller ens lika strängt. En viss reduktion av påföljdernas sträng-
het är, i synnerhet i ringa fall, väl förenlig med de synpunkter som
här anförts. Vad det rör sig om är en viss förskjutning av tonvikten
hos stadgandena mot stöld och andra tillgreppsbrott från skydd mot
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ekonomisk skada till skydd för personlig integritet och samhälls-
solidaritet. Detta bör beaktas speciellt vid valet av påföljd.

De problem som rör stöld och andra tillgreppsbrott är föremål
för reformarbete i Finland och Sverige.

I Finland har under senare år förts en livlig debatt om krimi-
naliseringens gränser och behovet av reglering av den s. k. moderna
brottsligheten. Straffrättskommittén, som tillsattes år 1972, har till
uppgift att förbereda en total reform av strafflagen. Som ett led i
detta arbete har man undersökt om strafflagsbestämmelser, som ej
förändrats innehållsmässigt fått en förändrad funktion, d. v. s. om
praxis ändrats. Detta gäller bl. a. stöldbrottet. Straffrättskommittén
har ännu inte avslutat sitt arbete.

I Sverige har det år 1974 inrättade Brottsförebyggande rådet till-
satt en arbetsgrupp med uppgift att biträda rådet i behandlingen
av sådana frågor som är av grundläggande betydelse för rådets med-
verkan i det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Sedan gruppen i
maj 1974 avgivit en rapport (Brottsförebyggande rådet, rapport
1974: 3) med allmänna överväganden rörande kriminalpolitiskt ut-
vecklingsarbete, är den nu sysselsatt med att utarbeta en rapport
som skall pröva förutsättningarna för en översyn av förmögenhets-
brotten och dra upp riktlinjerna för en sådan. Denna rapport, som
kommer att bl. a. beröra stöldbrottets ställning bland förmögen-
hetsbrotten, väntas under våren 1975.1)

I visst samband med denna kriminalpolitiska grupps arbete har
inom det svenska justitiedepartementet utarbetats en promemoria
om grov stöld och rån samt återfall i brott (Ds Ju 1974: 20). I
denna promemoria föreslås en ändring i brottsbalken 8: 4 om grov
stöld i syfte att markera en viss förskjutning av skyddsintresset vid
stöld i viss överensstämmelse med de tankegångar som skisserats
ovan. Vid beaktande av de försvårande omständigheter som skall
leda till att en stöld bedöms som grov bör enligt promemorian
hänsyn tas till det förhållandet att medborgarnas krav på skydd vid
kränkningar av olika slag numera är mindre fokuserat på de rent
ekonomiska intressena än under gångna tider och till att den per-
sonliga integriteten och tryggheten mot störningar av vad som
räknas till hemfrid allt mer har kommit i förgrunden. I prome-
morian drages därav den slutsatsen att det framstår som naturligt

1) Se vidare nedan not 6, Rapport 1975: 3.
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att tonvikten, när det gäller vad som kvalificerar en stöld som grov,
i mindre mån lägges på tillvägagångssättet som sådant än på det
obehag och lidande som ett hänsynslöst tillvägagångssätt vid stölden
medför. Man föreslår därför den ändringen i lagtexten att stöld
medelst inbrott inte uttryckligen anföres som exempel på grov stöld
utan att det i stället uttalas att vid bedömandet av om stöld är grov
skall särskilt beaktas bl. a. om gärningen varit av särskilt hänsyns-
lös art.

Vidare föreslås en regel i brottsbalken 8: 5 som kan göra det
möjligt att sänka straffet för rån under det normala minimum av
ett år, om förfarandet med hänsyn till våldet, hotet eller omständig-
heterna i övrigt är av mindre allvarlig art.

2. "MODERN" EKONOMISK BROTTSLIGHET

Förändringarna i det ekonomiska livet har varit avsevärda under
de senaste decennierna. Småföretagen har minskat i antal och när-
ingslivet har mer och mer börjat koncentreras till stora företag,
och affärstransaktioner avseende mycket stora belopp har blivit allt
vanligare. Samtidigt har skatterna stigit och arbetsgivarna har i allt
större utsträckning ålagts att uppbära skatt, som inte alls eller blott
till en del är avsedd att slutgiltigt drabba dem, såsom källskatt för
anställda, sociala avgifter och mervärdesskatt. Försummelser härut-
innan är regelmässigt straffbara i specialförfattningar eller i veder-
börande lands allmänna strafflag. En omfattande ekonomisk brotts-
lighet förekommer i form av undandragande av skatt på olika
sätt. Likaledes torde i bolagsförhållanden ske transaktioner, som
är straffbara enligt speciallagsstiftning eller den allmänna straff-
lagen, eller som är legala ehuru ur samhällets synpunkt skad-
liga. Näringslivet är även i många andra hänseenden reglerat, och
brott mot dessa regleringar straffas i speciallagstiftning eller i den
allmänna strafflagen. Det problem som i det följande skall dryftas
är dels om överträdelsen av sådana regleringar straffas på ett ade-
kvat sätt enligt gällande rätt eller om nya regler krävs i den all-
männa strafflagen, dels om det i det ekonomiska livet förekommer
samhällsskadliga transaktioner, som inte är straffbara enligt gäl-
lande rätt, men som bör straffbeläggas med hänsyn till ett behov
av skydd för enskilda eller det allmänna.
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Ett problem, som också kräver en viss uppmärksamhet är de
tekniska möjligheter för brottslig eller eljest skadlig verksamhet
som öppnats genom nya maskinmässiga metoder för kontroll, bok-
föring och överföring av medel. Särskilt gäller detta datatekniken.

Innan vi övergår till att dryfta dessa problem, bör emellertid en
kortfattad redogörelse lämnas för de utredningar som gjorts och de
förslag som framlagts rörande reformering av lagstiftningen mot
"modern" ekonomisk kriminalitet i olika nordiska länder.

Danmark

Frågan om en utredning av den ekonomiska brottsligheten väck-
tes först i Danmark efter en åklagarrapport till den danske justitie-
ministern. I rapporten påpekades att det under en följd av år före-
kommit intimt samarbete med inbördes utbyte mellan en del fin-
ansiärer och en krets kriminella. Det ansågs till stor del vara omöj-
ligt att på straffrättslig väg ingripa mot finansiärerna, utan åtal
måste begränsas till den person som med sitt namn svarade för de
otillbörliga dispositionerna.

Man kunde enligt rapporten iaktta hur samma finansiärer med
utnyttjande av olika bulvaner kunnat skapa sig förmögenheter
genom att köpa upp fastigheter i samband med omfattande nyin-
teckningar, vars enda syfte var att flytta över kapitalet från egen-
domen till finansiärerna på bekostnad av egendomens förutvarande
ägare och de i fastigheten boende. På samma sätt kunde finansi-
ärerna plundra uppköpta aktiebolag på bekostnad av bolagets
minoriteter och långivare. En finansiär kunde också bedriva ut-
låningsverksamhet under en lång följd av år oantastat och med be-
tydande vinst, trots att lånen i verkligheten bara tjänat till att för-
värra låntagarens ekonomiska situation och framför allt till att föra
över återstående tillgångar till långivaren på sådant sätt att de vid
låntagarens sammanbrott var undandragna dennes allmänna kredi-
torer.

I rapporten påtalades vidare att det förekommit bankverksamhet
som antogs stå i strid mot god affärssed. Denna verksamhet hade
bl. a. bestått i utlåning som inte syftat till normal affärsmässig fin-
ansiering utan till att säkra fördelaktiga dispositioner till skada för
andra kreditorer. Denna utlåning skedde under sådana omständig-
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heter och på sådana villkor att långivaren måste utgå ifrån att den
inte skulle kunna klaras upp genom normal affärsverksamhet.

I rapporten skisserades en generalklausul som skulle riktas mot
extraordinära transaktioner som enligt samhällelig värdering är
klart oacceptabla. Straffansvar borde kunna göras gällande för alla
i transaktionerna inblandade, om det kunde visas att de därigenom
fullföljt egna ekonomiska intressen med åsidosättande av rimliga
sociala hänsyn. Det förutsattes att böter skulle användas mot över-
trädelse av en sådan bestämmelse.

Rapporten remitterades av justitieministeriet till straffelovrådet
som i en skrivelse den 9 maj 1973 behandlade behovet av nya straff-
bestämmelser. Därvid framhöll rådet bl. a. att det från legalitets-
synpunkt förelåg hinder mot införande av en generalklausul på
detta område.

Straffelovrådet påpekade också, att man inte utan vidare kan gå
ut ifrån att kriminalisering och straffrättsligt ingripande är det
bästa medlet för bekämpande av skadlig ekonomisk verksamhet.
Man borde uppmärksamma att det kanske kunde åstadkommas
mera effektiv kontroll och förebyggande åtgärder genom regler
utanför straffrätten.

Straffelovrådet erhöll därefter justitieministeriets uppdrag att
fortsätta behandlingen av de straffrättsliga problemen rörande skad-
lig ekonomisk verksamhet. Rådets arbete har redovisats i ett be-
tänkande av den 14 januari 1974.

I betänkandet utgår rådet ifrån att det råder nära samband
mellan den straffrättsliga och den civilrättsliga sidan av problemen.
Rådet antar att skadlig ekonomisk verksamhet i väsentlig grad
skulle kunna motverkas genom en åtstramning av sådana civilrätts-
liga regler som öppnar möjlighet för missbruk. En motsvarande
effekt kan enligt rådet antagligen uppnås genom skärpta kontroll-
åtgärder.

Straffelovrådet arbetade efter två huvudlinjer. Dels övervägde
man behovet av nya straffbestämmelser i straffelovens kap. 28 och
29 (berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser).
Dels inhämtade och samlade rådet upplysningar från andra myndig-
heter och arbetsgrupper för att se om möjligheter kan finnas att
förhindra inte önskad ekonomisk aktivitet genom skärpning av de
preventiva och kontrollmässiga reglerna av civil- och förvaltnings-

27
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rättslig art, t. ex. reglerna om fastighetsinteckning, konkurslagen,
avtalslagen, banklagen, revisorslagstiftningen och bostadslagstift-
ningen.

På många sådana områden konstaterade rådet att det pågick ut-
redningar eller att förslag förelåg som ännu inte genomförts. Straffe-
lovrådet anser att det är nödvändigt att överväga ett flertal olika
frågor och diskutera olika alternativ till straffbestämmelser innan
man tar slutlig ställning till eventuell nykriminalisering.

Först och främst anser rådet, att man bör överväga möjligheterna
till en skärpning av de avtalsrättsliga reglerna om ogiltighet. Det
framhåller, att de principiella betänkligheterna har mindre styrka
i fråga om en civilrättslig ogiltighetsregel än beträffande en generell
straffbestämmelse.

För att skärpta ogiltighetsregler skall bli ett effektivt medel i
kampen mot de aktuella handlingstyperna är det — menar straffe-
lovrådet — nödvändigt att man försäkrar sig om att ogiltighets-
reglerna i vidaste möjliga omfattning får verkningar i överensstäm-
melse med deras innehåll. Lagregleringen bör därför kompletteras
med föreskrifter om utvidgad myndighetsutövning och kontroll
från inskrivningsväsendets och de exekutiva myndigheternas sida,
ifråga om dispositioner som kan uppfattas som obehöriga.

Då det därefter gäller möjligheten att införa nya, allmänna stad-
ganden i straffeloven med sikte på ekonomisk kriminalitet, synes
straffelovrådet inta en reserverad hållning. Man pekar på att straff-
rättslig reglering redan i stor omfattning förekommer inom special-
straffrätten och att det finns anledning att knyta frågan om ny-
kriminalisering till sådan särlagstiftning. Därmed skulle ges möjlig-
het att specificera de förbud och påbud som bör gälla för personer,
som är verksamma inom olika näringsområden (banker, aktiebolag,
finansiering, fastighetsförhållanden o. dyl.).

Straffelovrådet behandlade därefter i enlighet med sitt uppdrag
olika nu gällande straffbestämmelser för att se i vad mån de kan
anses uppfylla kraven på kriminalisering av obehöriga ekonomiska
dispositioner.

Bedrägeribrottet (§ 279 straffeloven) är begränsat i såväl objek-
tivt som subjektivt hänseende. Man kan t. ex. inte alltid utkräva
ansvar för bedrägeri i sådana fall, då en person i avtalsförhållande
begagnat sig av bättre insikt, större sakkännedom, rutin osv. än
hans motpart äger. Straffelovrådet anser dock inte att förutsätt-
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ningar finns att utvidga bedrägeribestämmelsen. I stället gör man
ett försök att formulera en ny bestämmelse, avsedd att föras in under
29 kap.:

Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den,
som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger, på
retstridig måde forsætlig eller groft uagtsomt bevirker, at en
person, der befinder sig i en vildfarelse, af denne grund be-
stemmes til en handling eller undladelse og derved påfører
ham eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver
afgørende, et betydeligt formuetab.

Till skillnad från bedrägeribestämmelsen innehåller det skisse-
rade stadgandet inte något särskilt krav på oberättigad vinning, och
i subjektivt hänseende utsträcks stadgandet till att gälla grov oakt-
samhet. Stadgandet skulle därmed medföra bättre möjligheter för
att på straffrättslig väg komma åt svikligt förfarande i samband
med ett avtalsförhållande, där medkontrahentens förlust inte är
direkt knuten till själva avtalet utan till ett efterföljande åsido-
sättande av dess innehåll eller förutsättningar.

Straffelovrådet framhöll vidare betydelsen av att bestämmelsen
som en följd av de allmänna medverkansreglerna i 23 § straffeloven
även skulle innebära att man avstår från kravet på uppsåt hos den
som är finansiär eller på annat sätt medverkar till de svikliga dis-
positionerna. Därmed skulle man åstadkomma bättre möjligheter
att utkräva straffansvar av den som fungerar som bulvan bakom
den omedelbara gärningsmannen.

Beträffande straffstadgandet om ocker (282 §) diskuterade straffe-
lovrådet möjligheten att dels utvidga straffbarhetsrekvisiten, dels
införa en ny straffbestämmelse som komplement till ockerpara-
grafen. Den föreslagna nya ocker paragraf en har följande lydelse:

For åger straffes den, som udnytter en anden persons be-
tydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, mang-
lende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold
til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står
i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal
ydes vederlag for, samt den, som efter med kendskab til af-
talens beskaffenhed at have erhvervet et på sådan aftale grundet
krav gør dette gældende eller overdrager det til en anden.
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Ändringen i utkastet hänföres till beskrivningen av ockersitua-
tionen. Enligt nuvarande bestämmelse skall utnyttjandet avse "no-
gens nød, enfoldighed, uerfarenhed eller et overfor ham bestående
afhængighedsforhold''.

Alternativt tänker sig straffelovrådet möjligheten att införa en
ny bestämmelse i 29 kap. straffeloven enligt följande utkast:

Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den,
som, uden at betingelserne for at anvende § 282 foreligger,
indgår aftale med en anden under sådanne omstændigheder,
at han derved på utilbørlig måde benytter sig af den anden
persons økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af dennes
underlegne stilling, samt den, som efter med kendskab til af-
talens beskaffenhed at have erhvervet et på en sådan aftale
grundet krav gør dette gældende eller overdrager det til en
anden.

Straffelovrådet gick emellertid längre och undersökte även i en-
lighet med sina direktiv möjligheterna att utforma en generell
straffbestämmelse som skulle täcka vad man från åklagarhåll i den
tidigare nämnda rapporten betraktade som modern, ekonomisk
brottslighet. Straffelovrådet fann helt naturligt att denna uppgift
medförde avsevärda problem.

Straffelovrådet framhåller bl. a. att det knappast är möjligt att
formulera en godtagbar straffbestämmelse utan att använda ganska
allmänt hållna språkliga uttryck, som inte erbjuder någon egentlig
beskrivning av de kriminaliserade förhållandena utan uppställer en
värderingspräglad standard, vars närmare innehåll måste fastställas
genom praxis.

Straffelovrådet formulerade emellertid följande utkast till be-
stämmelse, avsedd att placeras i straffelovens kap. 29:

Med bøde straffes den, der handler i åbenbar strid med
redelig fremgangsmåde indenfor det pågældende område

1) ved indgåelse af aftale om ydelse af lån eller kredit, stif-
telse, afhændelse eller overtagelse af selskab eller anden er-
hvervsvirksomhed eller køb, salg eller pantsætning af fast ejen-
dom, skib, varelager eller af betydelige formueværdier af anden
art,
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2) ved handlinger, der går ud på at gøre rettigheder gæl-
dende i henhold til aftaler, der er omfattet af bestemmelsen
i nr. 1, eller

3) ved erhvervelsen af rettigheder, udbytte eller anden for-
del hidrørende fra et forhold, der er omfattet af bestemmelserne
i nr. 1 og 2.

Straffelovrådet vidhåller dock sin kritik mot införandet av en
sådan generell straffbestämmelse. En sådan bestämmelse kan enligt
rådet förväntas få mindre värde än en effektivisering av polisin-
satser och ökad användning av andra rättsliga åtgärder än de straff-
rättsliga. När nykriminalisering av oredliga förfaranden kommer på
tal, bör man enligt rådets mening i första hand ta sikte på special-
lagstiftningen.

Straffelovrådets betänkande har lagts till grund för en proposi-
tion med förslag till ändrad lagstiftning för bekämpande av skadlig
ekonomisk verksamhet m. m.2) Propositionen innebär att justitie-
ministeriet med vissa avvikelser ansluter sig till straffelovrådets ut-
kast till utvidgad kriminalisering av bedrägeri och ocker med sub-
sidiära straffbestämmelser om ansvar för grov oaktsamhet. Någon
generalklausul av skisserade innehåll föreslås dock inte. Samtidigt
föreslogs vissa ändringar i avtalslagen, tinglysningsloven och kon-
kursloven m. m.

Ändringarna i tinglysningsloven och konkursloven m. m. har
genomförts genom lov nr. 318/1974, medan förslaget till ändringar
i straffeloven och avtalslagen ännu inte slutbehandlats av folke-
tinget.

Norge

De problem som förbinds med den s.k. ekonomiska brottslig-
heten har också uppmärksammats i Norge. I anledning av den för-
ut nämnda åklagarrapporten anmodades den norska riksadvokaten
av justisdepartementet att ge sin syn på förhållandena i Norge.
Riksadvokatens svar gav vid handen att man hade viss kännedom
om enstaka handlingsmönster osv. som påminde om dem som be-
skrevs i det danska materialet. En arbetsgrupp inom justisdeparte-

2) Justitsm. j. nr. L.A. 1974 - 20002 - 68.
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mentet fick i uppdrag att närmare pröva de straffrättsliga åtgär-
derna mot vissa former av starkt klandervärda dispositioner på det
ekonomiska området. Gruppen har i november 1974 lämnat sin
rapport.3)

I rapporten görs det förbehållet att man hittills vet ganska litet
både om karaktären och omfattningen av de handlingar som man
vill försöka beskriva. Ett huvudsyfte för arbetsgruppen uppges vara
att genom hörande av åklagarmyndigheter och andra få de upplys-
ningar som föreligger kompletterade. Gruppen utgår från de hand-
lingstyper som beskrivits i den danska rapporten och finner att
man i viss utsträckning också stött på liknande företeelser i Norge.

Liksom den danska rapporten innebär arbetsgruppens arbete en
genomgång och analys av tillämpningsområdet för nuvarande be-
drägeri- och ockerbestämmelser.

Gruppen finner att det finns behov av att kriminalisera grovt
oaktsamt bedrägeri. Man räknar med att det ofta är svårt eller omöj-
ligt att bevisa att "bakmannen" (kreditgivaren o. dyl.), som ofta är
den som i första hand skördar den ekonomiska vinningen av dis-
positionerna, har insett att medkontrahenten varit i villfarelse. Det
anses nämligen svårt att föra tillräcklig bevisning om att "bak-
mannen" från början har insett karaktären av de dispositioner som
han objektivt sett medverkat till. Däremot uppkommer knappast
samma problem då det gäller att bevisa att han i hög grad borde
ha förstått sammanhangen.

Förslaget innebär i likhet med det danska att man inför en ny
straffbestämmelse enligt följande, skisserade formulering:

§ 271 a
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt rettstridig bevirker

at noen på grunn av villfarelse företar en handling eller unn-
latelse som påfører ham selv eller noen handlingen eller unn-
latelsen blir avgjørende for, betydelig tap /eller fare for slikt
tap/, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge
deler. Medvirkning straffes på samme mate.

/Foreligger særdeles skjerpende forhold, kan fengsel inntil
3 år idømmes./

3) Notat. Spørsmål om strafferettslige tiltak mot visse former for økonomisk
kriminalitet, Justisdepartementet.
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Även en utvidgning av straffansvaret för ocker anser arbetsgrup-
pen vara motiverat. Gruppen går här längre än det danska för-
slaget och föreslår att grovt oaktsamma överträdelser bör bestraffas.
Ett utkast till straffbestämmelse har följande lydelse:

§295
For åger straffes den som ved rettshandel forsettlig eller

grovt uaktsomt utnytter noens betydelige økonomiske eller
personlige vansker, eller lettsinn, manglende innsikt, avhengig-
hetsforhold eller klart underlegne stilling til å oppnå eller be-
tinge et vederlag, som etter de foreliggende omstendigheter
står i påtakelig misforhold til det som ytes, eller som med-
virker hertil.

I överensstämmelse med det danska förslaget skisserar arbets-
gruppen också en subsidiär straffbestämmelse till ocker paragraf en.
Innebörden därav blir att "den som ved rettshandel på utilbørlig
mate utnytter noens økonomiske vansker eller underlegne stilling
straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler".

Arbetsgruppen finner också som den danska propositionen skäl
för kriminalisering av efterföljande tillgodogörande av otillbörlig
disposition o. dyl. Det kan, menar man, finnas behov av att reagera
med straff även mot personer som först kommer in i handlings-
kedjan sedan sveket, utnyttjandet osv. upphört. Framför allt kan
detta vara önskvärt i fall då det är troligt att vederbörande har varit
direkt medverkande eller t. o. m. är den egentlige upphovsmannen
till sveket o. dyl., men där detta inte kan bevisas därför att han
först på ett senare stadium öppet träder fram.

Lagutkastet formuleras här enligt följande:

§296 b
Den som, etter å ha ervervet et krav som han vet stammer

fra et forhold som rammes av §§ 270, 271, 271 a, 295 eller
296 a eller som har utvist grov uaktsomhet med hensyn til
dette, gjør kravet gjeldende eller överdrar det til en annen,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år eller begge
deler. På samme mate straffes den som ellers forsettlig eller
grovt uaktsomt utilbørlig drar fordel av en annens handling
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som rammes av de bestemmelser som er nevnt i første punktum.
Medvirkning straffes på samme mate.

Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter med hensyn
til krav som stammer fra forhold som rammes av § 295, kan
det idømmes fengsel inntil 5 år og i forbindelse med fengsel-
straffen bøter.

Mot bakgrund av de föreslagna ändringarna och utvidgningen
av det straffbara området för bedrägeri och ocker m. m. ställer
arbetsgruppen frågan om en generalklausul bör införas. Gruppen
antar emellertid att en sådan skulle få så liten självständig bety-
delse att förslag därom inte bör framföras, särskilt med hänsyn till
de invändningar som kan resas mot en straffbestämmelse av sådant
slag.

Arbetsgruppen har emellertid utarbetat ett utkast till en generell
straffbestämmelse som i vissa delar skiljer sig från den danska
skissen:

Den som under utøving av næringsvirksomhet handler i
åpenbar strid med redelig framgangsmåte ved inngåing av av-
taler eller ved å gjøre rettigheter gjeldende i henhold til av-
taler, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 / 3 / år eller
begge deler.

Ved avgj øreisen av om en handling er i åpenbar strid med
redelig framgangsmåte skal det særlig legges vekt på om det i
forhold som gj elder betydelige verdier eller som berører men-
neskers velferd, foreligger utnytting av en annens villfarelse,
avhengighetsforhold, vansker eller underlegne stilling eller er
utøvd urimelig press.

På samme mate som etter første ledd straffes den som util-
børlig erverver rettigheter, utbytte eller andre fordeler som
han vet stammer fra et forhold som nevnt i første ledd eller
som har utvist grov uaktsomhet med hensyn til dette.

Arbetsgruppens rapport är f. n. föremål för remissbehandling.
Det förtjänar vidare nämnas, att den norska konkurslagskommittén
i betänkandet Gjeldsforhandling og konkurs (NOU 1972: 20) lagt
fram vissa förslag till reform av gäldenärsbrotten i straffelovens 27
kap.
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Finland

Såsom ovan nämnts har Straffrättskommittén till uppgift att för-
bereda en total reform av strafflagen. Vidare arbetar olika kommis-
sioner med utredningar av behovet av kriminalisering och kontroll-
åtgärder på trafiklagstiftningens, skattelagstiftningens, miljölagstift-
ningens och arbetslagstiftningens område.

I den kriminalpolitiska debatten har framhållits att det inom
den ekonomiska lagstiftningen finns en mängd spridda kriminali-
seringar av vissa typer av utnyttjande av äganderätt. Tanken har
förts fram att försöka klassificera dessa osystematiska kriminalise-
ringar i mera allmänna kategorier och ta in ett särskilt kapitel om
ansvarslöst utnyttjande av äganderätt i strafflagen för att på så sätt
påverka den allmänna moralbildningen.4)

Samtidigt har påtalats att ekonomiska brott ej sällan begås av
juridiska personer. Ansvarsfördelningen är ofta så oklar att det är
svårt att specificera de individer som bär straffrättslig skuld för
överträdelser som begås av juridiska personer. Det anses därför vara
mera effektivt att reglera juridiska personers beteende med förvalt-
ningsrättsliga, ekonomiskt kännbara påföljder som inte bygger på
skuldprincipen. I stället för att döma verkställande direktören i
ett aktiebolag till böter eller fängelse för miljöbrott skulle man
alltså låta bolaget betala böter.

Det föreligger nu förslag om införande av en ny bötessanktion
("samfundsbot" eller "ansvarsbot") för samfund, aktiebolag, före-
ningar och andra juridiska personer. Behovet därav har bl. a. mo-
tiverats av det växande antalet juridiska personer. Den "korpora-
tiva anda" som råder inom organisationen anses leda till att ett
klandervärt beslut ofta är resultatet av flera personers samfällda
aktivitet och att brottens grovhet håller på att tillta. Vidare fram-
hålles att straffen gentemot enskilda personer inte kan göras så
stränga att de effektivt skulle avhålla företagens ledning från eko-
nomiskt lönsamma men samhällsfarliga aktiviteter.

Västtyskland

Det förtjänar slutligen nämnas, att sakkunniga under justitie-
ministeriet i Västtyskland i maj 1974 har avgivit ett betänkande

4) Se Klaus Mäkelä, Straffsystemets samhälleliga uppgifter, Sociologia 1/1973.
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med förslag till lag angående bekämpande av den ekonomiska
brottsligheten inom näringslivet ("Wirtschaftskriminalität").

Betänkandet tar sikte på tre områden där kriminaliseringen en-
ligt de sakkunniga bör vidgas, nämligen subventionssvindel, kredit-
missbruk5) och ocker.

Med subventionssvindel avses oberättigat uppbärande av all-
männa medel antingen indirekt genom skatteförmåner eller direkt
genom erhållande av bidrag o. dyl. Straffbestämmelsen föreslås här
ta sikte på "den som till behörig myndighet eller annat i ärendet
inkopplat organ eller person för beviljande av subventioner lämnar
oriktiga eller ofullständiga uppgifter angående fakta som är av be-
tydelse för subventionen".

Vidare skall det vara straffbart att underlåta att lämna sådana
relevanta uppgifter till behörig myndighet etc. i ärendet samt att
utnyttja ett genom oriktiga och ofullständiga uppgifter erhållet
subventionsmedgivande. Som allmänt villkor för straffbarhet skall
ytterligare gälla att man genom det otillbörliga förfarandet fram-
kallar fara för att vederbörande eller annan beviljas eller får be-
hålla en orättmätig subvention eller dra fördel av sådan.

Straff för kreditmissbruk skall enligt förslaget kunna ådömas den
som i samband med begäran om kredit för en affärsverksamhet
eller ett företag lämnar kreditinstitutet oriktigt eller ofullständigt
underlag för bedömning av hans ekonomiska förhållanden, särskilt
bokslut, vinst- och förlusträkning, förmögenhetsöversikter eller
andra redogörelser. Motsvarande gäller den som underlåter att med-
dela inträffade försämringar i det framlagda materialet.

Förslaget till ny ockerbestämmelse innebär en utvidgning av nu-
varande straffbarhetsrekvisit. Stadgandet riktas mot den som ut-
nyttjar annans tvångssituation, oerfarenhet, brist på omdömesför-
måga eller viljesvaghet på sådant sätt att han åt sig eller en tredje
person låter utlova eller utverka ekonomiska fördelar, som står i
påfallande missförhållande till prestationen. Det skall här röra sig
om uthyrning av bostadsutrymme eller därtill knutna åtgärder,
beviljande av kredit, annan prestation eller förmedlandet av sådan
prestation.

Intresset för ingripande mot nya former av "Betriebskriminali-

5) Eg. "Kreditgefährdung" som närmast torde betyda "kreditlurendrejeri"
o. dyl.



Straffrättsligt skydd mot ekonomisk kriminalitet 19

tät" är också stort i Västtyskland. Man talar om EDV-kriminalitet
vilket utgör en form av bedrägeri genom listigt utnyttjande av
elektronisk databehandling för att gynna en enskilds eller en grupps
intresse. Möjligheterna till EDV-manipulationer anses — särskilt
med hänsyn till det alltjämt outvecklade dataskyddet — vara prak-
tiskt taget obegränsade.

Sverige

Den ovan nämnda av Brottsförebyggande rådet tillsatta kriminal-
politiska arbetsgruppen är f. n. sysselsatt med de frågor rörande
"modern" ekonomisk brottslighet, som föranlett lagförslag i Dan-
mark och Norge. Det vill emellertid synas som om de praktiska fall
av ekonomisk oredlighet som åberopas i diskussionen i dessa länder
har få motsvarigheter i Sverige. Detta torde till en stor del bero
på att finansieringsmetoder är annorlunda i Sverige än i dessa
länder och att speciella regleringar och offentlig kontrollverksam-
het lägger hinder i vägen. Begås sådana handlingar, torde ofta
specialstraffrättsliga författningar, såsom aktiebolagslagen och hyres-
lagstif tningen vara tillämpliga, eller också kan civil- och exekutions-
rättslig lagstiftning, t. ex. konkurslagstiftningen, tillgripas. Med
rätt eller orätt har jag fått ett intryck av att Sverige är ett mycket
mer genomorganiserat och kontrollerat land än Danmark och
Norge. Något starkt behov av genomgripande reformer av förmö-
genhetsbrotten för att komma till rätta med ekonomiskt skadliga
handlingar synes inte föreligga. F. n. tycks den mest omfattande
ekonomiska brottsligheten i Sverige bestå i brott mot skatte- och
valutalagstiftningen. På grund av det hårda skattetrycket i Sverige,
speciellt de höga marginalskatterna för fysiska personer, kan en-
skilda medborgare med även relativt måttliga inkomster tjäna med
hänsyn till deras förhållanden avsevärda belopp genom att und-
vika beskattning i Sverige medelst oriktiga uppgifter till skatte-
myndigheterna eller genom överflyttning av belopp till utlandet.
På dessa områden finns emellertid tämligen modern strafflagstift-
ning. Ett reformerat sanktionssystem för undandragande av skatt
med straff och administrativt skattetillägg trädde i kraft år 1972 och
har ännu inte i någon större utsträckning tillämpats av våra pre-
judikatbildande domstolsinstanser. En värdering av effektiviteten
av denna lagstiftning måste därför vänta några år. Det sagda ute-
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sluter naturligtvis inte att behov kan föreligga att reformera för-
mögenhetsbrotten. Det har emellertid inte manifesterat sig med
någon större styrka.

Ett reformförslag av viss praktisk betydelse har emellertid ny-
ligen framlagts i en promemoria från justitiedepartementet (Ds Ju
1975: 3) med förslag till vissa ändringar i brottsbalkens bestäm-
melser om gäldenärsbrott (skyldnersvig). Där föreslås bl. a. regler
som något utvidgar straffbarheten för det uppsåtliga brottet ored-
lighet mot borgenärer (brottsbalken 11: 1).

I övrigt torde den allmänna uppfattningen i Sverige vara att man
kan komma till rätta med ekonomiskt skadliga handlingar genom
civilrättslig lagstiftning (nyligen har framlagts ett betänkande, SOU
1974: 83, om införande av en generalklausul i förmögenhetsrätten),
genom speciallagstiftning med straffbestämmelser och regler om
andra offentligrättsliga sanktioner (avgifter o. d.) samt genom ef-
fektiv kontroll av offentliga myndigheter såsom bankinspektionen,
försäkringsinspektionen samt näringsfrihetsombudsmannen och
konsumentombudsmannen. Viktigare än ny strafflagstiftning an-
ses också vara att ge åklagare- och polisorganisationen tillräckligt
med personal, som utbildats att utreda och åtala ekonomisk brotts-
lighet. Detta är en uppfattning som också kommit till uttryck i
diskussionen i andra nordiska länder än Sverige. Trots tämligen
stora resursökningar torde det fortfarande brista i dessa hänseenden.

På ett område anses det emellertid att ett reformbehov snart
kommer att visa sig, nämligen när det gäller missbruk av ADB-
teknik. En utredning pågår också om straffsanktioner för juridiska
personer.

Det är inte möjligt att vid den tidpunkt, då denna avhandling
skrives föregripa det förslag som skall avges av Brottsförebyggande
rådets kriminalpolitiska grupp. Jag väljer att avsluta min fram-
ställning med ett eget ställningstagande, till vissa av de frågor som
presenterats i avhandlingen, huvudsakligen baserat på svenska er-
farenheter. 6)

6) Denna avhandling färdigställdes för tryckning i mars 1975. Brottsföre-
byggande rådets kriminalpolitiska grupp har sedermera i slutet av maj 1975
avgivit ett enhälligt förslag till riktlinjer för en översyn av förmögenhetsbrot-
ten. Jag är medlem av denna grupp, och det ställningstagande, för vilket jag
redogör i följande avsnitt av avhandlingen, överensstämmer därför i stort sett
med gruppens rekommendationer (Rapport 1975: 3).
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EGET STÄLLNINGSTAGANDE

1. Generalklausul mot ekonomisk brottslighet

Traditionellt kräver man i straffrätten att brottsrekvisiten är
noga fixerade för att förebygga godtycke och ojämnhet i rättstill-
lämpningen och, framför allt, för att den enskilde medborgaren
med säkerhet skall kunna förutse om en handling är straffbar eller
inte. Visserligen kan man — vilket skett i den norska rapporten (s.
14 f) — peka på att standarder och skönsmässighet redan förekommer
i strafflagstiftningen, t. ex. beträffande de subjektiva rekvisiten upp-
såt och oaktsamhet eller i de objektiva rekvisiten för vissa brott,
t. ex. ämbetsbrotten. Detta är emellertid inte något försvar för att
införa ytterligare ett straffstadgande med ett obestämt gärnings-
innehåll, där straffbarheten blir beroende av en tämligen vag red-
lighetsstandard. Tvärtom borde man sträva efter att reducera sköns-
mässigheten i redan gällande straffrätt.

Endast om andra metoder skulle visa sig oanvändbara för att
komma tillrätta med skadlig ekonomisk verksamhet kan man en-
ligt min mening reflektera på en generalklausul i förmögenhets-
brotten. Det har — såvitt jag kan se — inte visats, att man inte
kan förhindra sådan verksamhet lika väl eller bättre med straff-
stadganden om förmögenhetsbrott med någorlunda fixerade brotts-
beskrivningar, civilrättsliga regler, straffrättslig speciallagstiftning
samt en effektiv kontrollapparat och en väl utbildad och rätt dimen-
sionerad polis- och åklagarorganisation. Det har sagts, att en gene-
ralklausul skulle göra stora utredningar i invecklade ekonomiska
skumraskaffärer onödiga, därför att det skulle räcka, att domaren
får en helhetsbild av de åtalade förfarandena. Detta förefaller inte
helt troligt. Den tilltalade kan insistera på att få förklara sig i detalj
rörande sina affärer, och det kan vara svårt att neka honom det,
och då får man strax en stor process igen. Det bör vidare påpekas,
att en straff rättslig generalklausul kan användas på ett illojalt sätt
vid ekonomiska uppgörelser, genom att endera parten hotar att
göra polisanmälan om brott mot denna klausul. Detta hot kan vara
mycket verksamt mot en svag part, eftersom utgången av en polis-
undersökning och en ev. följande brottmålsprocess till följd av
stadgandets vaghet är svår att förutsäga.
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2. Reform av stadgandena om speciella förmögenhetsbrott

Bedrägeri

I Norge och Danmark har föreslagits ansvar för oaktsamt be-
drägeri.

Erfarenheterna från Sverige ger inte något stöd för att det finns
något behov att utsträcka straffbarheten för bedrägeri till att gälla
även oaktsamhet. Detta skulle innebära en avsevärd utvidgning av
det straffbara området, och under lagens ordalydelse skulle komma
att falla handlingar, som knappast är straffvärda, t. ex. att en köpare,
som vill ha kredit, eller en låntagare av vårdslöshet lämnar ofull-
ständiga uppgifter rörande sin ekonomi och betalningsförmåga.

Det behov som kan föreligga att förhindra vissa speciella skad-
liga ekonomiska förfaranden torde kunna fyllas genom bestäm-
melser utanför straffrätten, som inriktas på att undanröja förut-
sättningarna för sådana förfaranden.

Ocker

Ockerstadgandet i svensk rätt (brottsbalken 9: 5) är enligt min
mening i behov av en översyn i den riktning som anvisas av de
danska, norska och västtyska förslagen. Ett problem, som skulle
behöva ytterligare penetreras, är frågan om i vilken utsträckning det
skall behöva föreligga ett avsevärt missförhållande mellan gärnings-
mannens och den skadelidandes prestationer. Att såsom skett i det
norska förslaget utvidga denna straffbestämmelse till att avse även
oaktsamma förfaranden är däremot enligt min mening att gå för
långt. Det är inte möjligt att överblicka vilka förfaranden, som
skulle bli straffbara enligt ett sådant stadgande.

Efterföljande medverkan till vissa förmögenhetsbrott

I de danska och norska förslagen finns regler om efterföljande
medverkan till vissa förmögenhetsbrott. Det föreslås straff för den
som gör gällande eller överlåter fordran som tillkommit genom
vissa förmögenhetsbrott. Stadgandet kan komplettera bestämmel-
serna om häleri och skyddande av brottsling. I svensk rätt har ett
visst behov gjort sig gällande att bestraffa sådana efterföljande
handlingar, och vissa tendenser har förekommit i rättspraxis att
utsträcka medverkansansvaret till handlingar som begåtts efter det
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att själva huvudbrottet fullbordats. Stadgandet om ockerpantning
(brottsbalken 9: 10), som straffbelägger att man mottager falsk
handling eller handling som upprättats för skens skull eller eljest
är oriktig eller check utan täckning för att använda den som på-
tryckningsmedel, är i praktiken svårt att tillämpa och kan inte
fylla samma funktion som ett stadgande av den typ som föreslagits
i Danmark och Norge. Det förtjänar övervägas, om inte ett sådant
mera allmänt stadgande om efterföljande medverkan borde införas
även i Sverige. Försiktigheten bjuder dock att begränsa ansvaret till
uppsåtliga handlingar.

Databrottslighet

Alla länder torde numera ha infört lagstiftning för att kontrollera
användningen av datorer för lagring av upplysningar av olika slag.
Syftet har därvid huvudsakligen varit att skydda medborgarnas
integritet mot onödig eller skadlig registrering rörande deras per-
sonliga förhållanden och att förebygga att man obehörigen för-
skaffar sig tillgång till uppgifter som registreras med hjälp av da-
torer.

Sådan lagstiftning tar inte i första hand sikte på ekonomisk brotts-
lighet med hjälp av datorer. Emellertid är det möjligt att på olika
sätt missbruka datorer för att förskaffa sig oberättigade ekonomiska
förmåner.

Till en stor del kan sådana förfaranden bestraffas enligt redan
gällande lagstifning, t. ex. som förskingring eller trolöshet mot
huvudman.

I andra fall kan det emellertid vara tvivelaktigt om det utan att
pressa lagtexten mer än som brukar anses tillåtligt i straffrätten
är möjligt att hänföra ekonomiskt skadliga förfaranden under något
befintligt straffbud. Det kan t. ex. vara osäkert, om bedrägeristad-
gandet kan vara tillämpligt, då någon orättmätigt tillskansat sig
pengar utan att vilseleda någon människa enbart genom att mani-
pulera en maskin. I vissa fall lär missbruk av datorer innebära för-
falskning, men det är osäkert i vilken utsträckning detta är fallet.
Det synes lämpligt att dylika missbruk av datorer göres till före-
mål för särskild lagstiftning.
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Ansvar för juridiska personer

I Finland föreslås ett särskilt objektivt straffansvar för juridiska
personer, i form av ett penningstraff, samfundsbot. Frågan om
straffansvar för juridiska personer är, som tidigare nämnts, föremål
för utredning även i Sverige.

I Sverige förekommer f. n. blott straffansvar för fysiska personer.
Beträffande ansvar för brott som begåtts i juridiska personers verk-
samhet gäller, schematiskt uttryckt, att ansvar för brott som kräver
uppsåt kan utkrävas blott av dem inom företaget som handlat med
uppsåt, medan i fråga om brott, för vilka blott oaktsamhet erfordras,
ansvaret lägges på någon eller några personer i företagets ledning
— oftast verkställande direktören eller en chef för en verksamhets-
gren eller en platschef — på grund av bristande organisation av
eller tillsyn över verksamheten. Detta system på det hela taget fun-
gerar tillfredsställande. Det synes ha en godtagbar allmänpreventiv
effekt, även om de straff — nästan undantagslöst böter — som ådöms
för culpösa brott inte är särskilt höga. Annorlunda kan givetvis
förhållandet vara i vissa fall, där stora ekonomiska fördelar kan
vinnas genom lagöverträdelser i ett företags verksamhet.

Frågan om straffansvar för juridiska personer är ett stort ämne
som skulle kräva en omfattande analys utöver ramen för detta för-
handlingsämne. I korthet vill jag emellertid som min uppfattning
uttala, att man inte utan vägande skäl bör belasta rättsordningen
med ytterligare en sanktionsform utöver de redan förefintliga.

SAMMANFATTNING

1. Stöld och andra tillgreppsbrott

En förskjutning av skyddsintresset bör ske, så att dessa brott be-
traktas mindre som kränkningar av rent ekonomiska intressen och
mera som angrepp på den personliga integriteten och tryggheten
i hemmet och på arbetsplatsen.

2. S. k. modern ekonomisk brottslighet

I första hand bör man sträva efter att komma tillrätta med skad-
liga ekonomiska förfaranden, som inte är straffbara enligt gällande
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allmänna strafflagar, genom civilrättslig lagstiftning, speciallagstift-
ning, som tar sikte just på de förfaranden som man vill förhindra,
samt en effektiv organisation för kontroll av ekonomisk verksam-
het och utredning och beivrande av brottslighet av ekonomisk art,
som är straffbar redan enligt gällande rätt eller den speciallagstift-
ning som här förordas.

En viss komplettering bör emellertid ske av gällande regler om
förmögenhetsbrott. Denna bör dock inte ta formen av en general-
klausul eller av utsträckning av ansvaret för bedrägeri och ocker
till att avse oaktsamma eller grovt oaktsamma handlingar. Vad som
avses är en modernisering av ockerstadgandet med bibehållande av
dess karaktär av uppsåtligt brott samt införande av ansvar för efter-
följande medverkan till vissa förmögenhetsbrott, såsom bedrägeri
och ocker.

Handlingssätt, som innebär att man skaffar sig orättmätig eko-
nomisk vinning genom missbruk av datorer, bör göras till föremål
för kriminalisering genom ett särskilt stadgande i strafflagen, i den
mån de inte går in under några nu gällande brottsbeskrivningar.

Straffansvar för juridiska personer bör införas eller utvidgas
endast om det kan visas, att nu gällande regler är otillräckliga för
att förebygga brottslighet i juridiska personers verksamhet.
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