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Bestickning och andra otillbörliga
förmåner

Av professor jur. dr. RAIMO LAHTI, Finland

Korruption och bestickning

Begreppet korruption används i många bemärkelser. Någon klart avgränsad
betydelse för begreppet har inte stadgat sig i den internationella eller nordiska
debatten. Vanligtvis menas med korruption bestickning eller bestickningssys-
tem. Bestickning igen är ett medel att obehörigen påverka besluts- och
handlingsprocesser i samhället.1

Det rättsligt sanktionerade området för korruption varierar från rättssystem
till rättssystem. När man betraktar de straffrättsliga normer, som gäller i
Norden, kan man konstatera, att man har uppställt särskilda rekvisit för aktiv
korruption - typiskt gärningssätt givande av muta - och för passiv korruption -
karakteristiskt tagande av muta. Såsom gemensam benämning för dem torde
besticknings- eller mutbrott vara lämpligt.2 I allmänhet har man stadgat på
olika sätt om korruption som berör den offentliga och den privata sektorn,
alltså myndighets- och näringsverksamheten. Även mellan dessa länder
finns det skillnader i stadgandenas enskildheter.

Till skillnad från de övriga nordiska länderna har korruptionsstadgandena i
Sverige sammanslagits (Brottsbalken, BrB, 17 kap. 7 § och 20 kap. 2 § ).
Enligt dessa år 1977 reformerade stadganden kan alla arbetstagare som är i
annans tjänst, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och
oberoende av tjänsteställning, vara objekt för aktiv korruption och gärnings-
män vid passiv korruption. Även i andra hänseenden är dessa besticknings-
stadganden mer omfattande än motsvarande regler i Danmark och Norge.3

Rekvisiten för aktiv och passiv korruption är så långt som möjligt varandras
spegelbilder i Finland och Sverige. Detta förenhetligande av stadgandena
förverkligades i Finland år 1946 (se den finska strafflagen, SL, 16 kap. 13 §

1 Se Thorsten Cars, Mutor och bestickning, Stockholm 1983, s. 12 f.
2 Jfr. med den svenska terminologin, Cars a.a. s. 13 f.
3 Om den svenska lagändringen och de reviderade stadgandena se särskilt Betänkande
av mutansvarskommittén (SOU 1974:37), NJA 1977 II s. 124 ff., Nils Beckman m.fl.,
Kommentar till Brottsbalken II. Stockholm 1982, s. 286 ff. och 399 ff. samt Cars a.a.
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och 40 kap. 1 § ) 4 ; på motsvarande sätt hade man förfarit i Sverige redan 1941.
I Danmark och Norge täcker rekvisiten som definierar aktiv korruption ett
mindre område än motsvarande regler om passiv korruption (se Danmarks SL
122 § jfr. med 144 § samt Norges SL 112 - 114 § jfr. med 128 §).

Om korruption inom den privata sektorn har det i Finland och Norge
stadgats i lagar som reglerar näringsverksamheten: i Finland enbart i lagen om
otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (5 och 10 §) och i Norge ifråga om
aktiv korruption i lov om kontroll med markedsføring (6 och 17 §); ett
motsvarande straffstadgande om passiv korruption ingår i SL 405b §. I
Danmark har korruption inom den privata sektorn kriminaliserats i strafflagen
(299 § 2 pkt.), och detta stadgande gäller inte enbart näringsverksamhet.

Den uppdelning som framgår av huvudrubriken «bestickning och andra
otillbörliga förmåner» ger anledning att i det följande fästa speciell uppmärk-
samhet vid differentieringen av de olika formerna för korruption samt gräns-
dragningen mellan straffbart och straffritt beteende.

Den följande framställningen är rättspolitiskt betonad. Innehållet i den
gällande rätten samt reformplanerna utreds närmast ur finländsk synvinkel.5

Korruption och ekonomisk brottslighet. Om bakgrundsfaktorerna till och
utbredningen av korruption

I den internationella debatten har man fäst uppmärksamhet vid kopplingarna
mellan missbruk av den ekonomiska och den offentliga makten.6 Dessa
former för missbruk kombineras i en förverkligad korruption, när mutaren är
en person som idkar ekonomisk verksamhet och den mutade en person som

4 Om gällande finska stadganden se särskilt Paavo Kekomäki, Virkamiehen lahjomises-
ta. Lakimies 1950, s. 327 ff., Brynolf Honkasalo, Suomen rikosoikeus. Erityinen osa
III. Helsinki 1962, s. 117 ff. och 243 ff., Pekka Viljanen, Näkökohtia lahjomisesta.
Oikeustiede-Jurisprudentia 1977:2, s. 161 ff. (Summary, s. 227 ff.), Henrik Grönqvist,
Några ord om mutbrott. FJFT 1/1984 samt samlingsverket Lahjomat. Lakimiesliiton
koulutuskeskuksen julkaisuja 41/1984.
5 När jag i det följande anför rättspolitiska synpunkter på korruption, särskiljer jag inte
konsekvent mellan å ena sidan termerna offentlig sektor, myndighetsutövning och
utövande av offentlig makt samt å andra sidan termerna den privata sektorn, närings-
verksamhet och utövande av ekonomisk makt.
6 Se särskilt Crime and the abuse of power: offences and offenders beyond the reach of
the law. Working paper for the Sixth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders. A/Conf. 87/6, 1980.
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utövar offentlig makt. En arbetsgrupp som i Finland har utrett den ekonomiska
kriminaliteten ansåg att dylika be stickningsbrott var ekonomiska brott riktade
mot den offentliga makten.7 Debatten om brottsligheten i allmänhet inom
näringslivet har fått fart av de stora mutskandalerna som avslöjats i olika
länder, och i vilka ansedda affärsföretag - bland dem multinationella - har
varit inblandade.8

Vid den sjätte kriminalpolitiska världskongressen, som arrangerades 1980
på försorg av Förenta Nationerna, var man allvarligt orolig över korruptionens
utbredning och dess skadeverkningar och man förutsatte att kampen mot
korruptionen skulle göras mångsidigare och effektivare.9 Korruption är inte ett
problem som endast berör utvecklingsländerna samt Förenta Staterna och
Italien - av de västliga länderna har korruptionen varit traditionellt mest
utbredd i de sistnämnda länderna speciellt på grund av den omfattande
organiserade brottslighet som förekommer där. I offentligheten har det varit tal
om nyligen avslöjade betydande korruptionsfall eller om åtgärder, som har
vidtagits för att bekämpa korruptionen i bl.a. Japan, Sovjetunionen, Tyska
förbundsrepubliken samt Österrike.10

Orsakerna till att speciellt den aktiva korruptionen har ökat skall tydligen
sökas i samma faktorer som förklarar den ekonomiska brottsligheten och dess
ökning i allmänhet. Vad närmast gäller bakgrundsfaktorerna till den passiva
korruptionen (eller till fenomen som står nära den) är det skäl att fästa
uppmärksamhet vid vissa utvecklingstendenser, som är typiska speciellt för de
nordiska länderna.11

I Jukka Pasanen m.fl., Taloudellisen rikollisuuden selvittelytyöryhmän mietintö. Oi-
keusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu (OLJ) 6/1983, s. 33.
8 Se Klaus Tiedemann, Combatting economic crime in West Germany - with special
regard to organized forms of economic criminality, I: Ekonomisk brottslighet. BRÅ-
rapport 1979:1, s. 19 ff.
9 Se Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of
Offenders. A/Conf. 87/14/Rev. 1, New York 1981, s. 10 f. (Resolution 7), 28 och 67
ff. samt den förberedande rapporten A/Conf. 87/6.
10 Angående nya sammanfattande framställningar om korruption, se särskilt Korruption
und Kontrolle. Christian Brünner (Hg.). Böhlau, Wien 1981 och Korruption. Kriminal-
soziologische Bibliografie 34/1982.
II Med anledning av det som förklaras i det följande, se t.ex. Johannes Andenaes,
Social and Economic Offences: Theoretical Issues and Practical Considerations. UNA-
FEI, Report 1977 and Resource material series, No. 15. Tokyo 1978, s. 177 ff. samt
Regeringens proposition (Reg.prop.) nr. 207/1983 riksdag (rd.) till lag om ändring av
16 kap. 13 § och 40 kap. 1 § i den finska strafflagen, s. 2 f.

Särskilt om korruption i kommuner ur en kriminologisk syns vinkel, se Marit Joutsen,
The Potential for corruption. Research Institute of Legal Policy, 6/1975, s. 20 ff.



382 Raimo Lahti

I de nordiska länderna har det förelegat en stark tradition som har främjat
den moraliska integriteten hos myndighetsutövningen och upprätthållandet av
en hög ämbetsmannamoral. I samhälleliga undantagsförhållanden, närmast
under krigs- eller efterkrigstider, har denna moral försvagats och lett till en
ökning av mutbrotten. Under de senaste årtiondena har förändringarna i
samhället, tjänsteverksamheten och tjänstemannakåren påverkat de förvänt-
ningar man har ställt på tjänstemännens beteende.

Den offentliga maktens uppgifter har utvidgats och blivit mångsidigare.
Staten har numera viktiga uppgifter i dirigeringen av näringslivet. Den offent-
liga konsumtionen och de offentliga institutionernas inköp har fått en allt
centralare roll inom nationalekonomin. På detta sätt accentueras inom den
offentliga maktutövningen relationerna mellan den offentliga förvaltningen
(staten) och näringslivet.

Det ökade umgänget mellan representanter för affärsföretag och tjänstemän
har varit ägnat att i den offentliga förvaltningen föra in sådana verksamhets-
principer och tillvägagångssätt, som är karakteristiska för näringslivet självt.
Ökningen av den offentliga maktens uppgifter har medfört en kraftig ökning
av tjänstemannakåren. Därvid har till tjänstemän i högre grad än tidigare
rekryterats sådana personer, som har saknat tidigare tjänstemannakarriär eller
-utbildning - bland dem ett stort antal sådana, som är bundna till politiska
partier och delvis utnämnda på politiska grunder.

Exempel på uttrycksformer för korruption i Finland

På basen av de fall, som avslöjades i slutet av förra årtiondet och i början på
1980-talet, och även i övrigt, verkar det som om bestickning och andra
otillbörliga förmåner under de senaste åren hade varit aktuellast av de nordiska
länderna just i Finland.12

Av de fall som från slutet av 1970-talet har kommit till domstolsbehandling
kan man först utskilja sådana fall, där det har varit fråga om ekonomiskt
avsevärda förmåner: presenter, nöjesresor, rabatter och t.o.m. penninggåvor.
Dylika förmåner har givits av vissa företag inom den elektroniska branschen
samt av byggnadsföretag, och mottagare av förmånerna har varit myndigheter

12 Cars, a.a. (not 1), presenterar viktigare rättsfall beträffande tillämpningen av de
svenska mut- och bestickningsbestämmelserna. Om motsvarande dansk rättspraxis se
Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov. Speciel del. Jurist- og økonomforbundets
forlag 1983, s. 51 f. och 88 ff. med hänvisningar, samt UfR 1983, s. 990 ff.
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inom skatte- och byggnadsövervakningen samt de tjänstemän som sköter om
apparaturanskaffningar.

Speciellt stor uppmärksamhet väckte ett mål, i vilket skattebedrägeri utgjor-
de det huvudsakliga ekonomiska brottet: I företaget S. Ab, som verkade inom
den elektroniska branschen, hade man idkat försäljning utom bokföringen för
ett värde av ca. 10-15 miljoner finska mark och underlåtit att ta upp denna
skattepliktiga näringsinkomst i företagets skattedeklaration. Företagets verk-
ställande direktör dömdes bl.a. för fortsatt givande av muta till tjänsteman,
därför att han hade givit eller erbjudit tjänstemän inom skatteförvaltningen -
både lokala skattetjänstemän och personer, som hörde till den högsta ledningen
för skattestyrelsen - otillbörliga förmåner åtminstone enligt följande: 10
nöjesresor, 2 stereoanläggningar och 5 restaurangbjudningar. Vidare hade
verkställande direktören åt medlemmarna i ministerutskottet för statsbolagen
samt till kanslichefen för handels- och industriministeriet skänkt stereoanlägg-
ningar vid samma tid som dessa behandlade grundandet av en ny fabrik, som
S. Ab hade tagit initiativet till. Förmånstagarnas förfarande behandlades i
skilda rättegångar eller, för ministrarnas del, i riksdagens grundlagsutskott. De
rättsfrågor som aktualiserades i målet behandlades i tre prejudikatutslag: HD
1980 II 73 samt 1981 II 14-15.13

Om förmåner som sammanlagt stiger till ett värde av flera hundratusen
mark, bl.a. penninggåvor, är det fråga i ett mål som anhängiggjordes i
underrätten 1983, där de ledande personerna för ett multinationellt elektronik-
företag S. AG:s finska dotterbolag åtalas för bestickning av funktionärer som
har ombesörjt anskaffningen av dyr apparatur för Helsingfors metro, post- och
telegrafstyrelsen samt statens järnvägar. Även förfarandet hos dem som har
emottagit förmåner är föremål för rättegång. Detta fall har ansetts vara en
analogi till och t.o.m. ha ett direkt samband med vissa motsvarande korrup-
tionsfall i Österrike.14

Arbetsgruppen för utredning av den ekonomiska kriminaliteten samlade in
uppgifter om de fall av givande och fordrande av muta, som polisen hade
undersökt under tiden 1.1.1979 - 30.9.1982. Sammanlagt fanns det 41 dylika
mål, av vilka det i två fall var fråga om mutor till ett värde överstigande
100 000 mark.15

Följande fall visar, att man får en ensidig bild av korruptionens betydelse
som en del av den ekonomiska kriminaliteten, om man fäster uppmärksamhe-

13 Se även Grundlagsutskottets betänkanden nr. 71/1978 rd. och nr. 4/1980 rd.
14 Om sistnämnda fall se i not 10 a.a.
15 OLJ 6/1983 (not 7), s. 116 ff.
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ten endast vid mutans värde: En skeppsproviantör gjorde sig skyldig till tull-
och skattebrott, och åsamkade staten skador till ett sammanlagt värde om ca.
10 miljoner mark närmast i form av skatteförluster. Brotten hade kunnat
utföras genom bestickning av en tulltjänsteman, och mutorna hade bestått av
olika produkter från proviantlager. (Se närmare om fallet HD 1981 II 179)

Kännetecknande för sådana fall som det här har varit tal om är, att det
föreligger ett nära samband mellan förmånen och mottagarens (lagstridiga)
tjänsteutövning. Förmånens givare har ett ensidigt intresse att påverka motta-
garen, t.o.m. för att möjliggöra eller dölja ett brott, och mottagaren handlar
ofta i enlighet med givarens avsikter: «do ut des». Att det har varit fråga om
korruption, bestickning, har det i dessa fall i allmänhet inte uppstått någon
juridisk oklarhet om.

De fall som har uppdagats berättigar dock inte att konstatera att det allmänt
skulle förekomma korruption i Finland.16 Den faktiska situationen är visserli-
gen svår att bedöma bl.a. på den grund att det i allmänhet ligger i båda
parternas intresse att mutbrottet förblir dolt.

En annorlunda grupp består av sådana fall, där det inte har varit ostridigt, att
förmånerna, åtminstone till alla delar, har varit otillbörliga. Gränsfallen har
speciellt berört bedömningen av emottagandet av förmånen: har detta varit
oförenligt med tjänsteställningen? Förmånerna har i dessa fall närmast varit
resor, restaurangbjudningar samt presenter på bemärkelsedagar.

Om de intressen som skall skyddas av korruptionsstadgandena och om
betydelsen av intresseavvägning

Det är viktigt att värdera de målsättningar som ställs upp för regleringen då
man undersöker innehållet eller ändamålsenligheten i den straffrättsliga regle-
ringen av korruption. Nödvändigheten av ett dylikt betraktelsesätt vid tolk-
ningen av gällande stadganden om bestickningsbrott i Norden är desto större,
då konstaterandet av gärningens rättsstridighet i rätt hög grad blir beroende av
prövning: förmånen skall vara otillbörlig eller oberättigad (enligt Danmarks SL
144 § skall gärningssättet vara oberättigat). När man igen de lege ferenda
bedömer kriminaliseringens omfattning och den lämpliga straffnivån, måste
man bl.a. genom en undersökning av skyddsintressena avväga gärningarnas
straffvärde, d.v.s. närmast deras skadlighet för samhället och deras klander-
värdhet.

Stadgandena om bestickningsbrott inom den offentliga sektorn skall skydda

16 Så eftertryckligt justiekanslern Kai Korte, I: Lakimiesuutiset 11/1983, s. 9 ff.
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myndigheternas och myndighetsutövningens integritet, oavhängighet och frihet
från yttre påverkan, samt tjänsteutövningens opartiskhet och lagenlighet i
allmänhet. Dessa regler upprätthåller för sin del också medborgarnas förtroen-
de för tjänstemännen och lagligheten i deras tjänsteutövning. Dessa intressen
är fundamentala ur samhällets synvinkel, och korruptionen - även en misstan-
ke därom - anses i sista hand främja social ojämlikhet samt försvaga samhälls-
moralen och tron på de offentliga organens legitimitet. Det samhällsfärliga i
denna typ av korruption framgår även därav, att bestickligheten hos offentliga
organ möjliggör annan brottslighet.

Även inom den privata sektorn - näringslivet - är det viktigt att främja
ärliga tillvägagångssätt och god affärssed och att därför bekämpa förekomsten
av mutor även på detta område av samhällslivet. Å andra sidan föreligger det
skillnader beträffande skyddsintressena för korruptionsstadgandena. Man kan
inte muta den privata arbetsgivaren, näringsidkaren, själv, och han kan inte
vara mottagare av en muta. Endast en person som är anställd hos en annan
eller utför uppdrag för en annan, duger som mottagare av muta. Sålunda har
den passiva korruptionen inom den privata sektorn drag som påminner om
missbruk av förtroendeställning. Likaså befrämjar korruption av denna typ
illojal konkurrens i näringsverksamheten. Indirekt kan en dylik korruption
även skada konsumenternas intressen.

Då allmänhetens tillit till myndighets- och näringsverksamhetens omutlighet
är ett väsentligt intresse, som man skyddar med korruptionsstadgandena, är det
nyttigt att redogöra för opinionsundersökningar som har gjorts för att utreda
detta. Dylika undersökningar har gjorts i Finland efter det att betydande
korruptionsfall började avslöjas från slutet av 1970-talet. Resultaten av för-
frågningarna visar hur allmänhetens förtroende allvarligt kan rubbas, även om
det uppenbarligen inte i verkligheten förekommer korruption i så alarmerande
hög grad.

Av undersökningar genom intervjuer från åren 1977 och 1979 framgick, att
medborgarnas uppfattning om den generella pålitligheten hos finländska tjäns-
temän hade försämrats på ett avgörande sätt inom loppet av två år: andelen av
de svarande, som förhöll sig mycket eller relativt positivt, hade sjunkit från
53% till 24%.17 Det är att märka, att det ovan relaterade fallet rörande S. Ab
avslöjades mellan intervjuerna.

En ännu negativare bild företer en opinionsundersökning som gjordes hösten
1982.18 En betydande del av de medborgare som hade utvalts till samplet,

17 Helsingin Sanomat 6.1. 1980.
18 Uusi Suomi 23.10.1982.

Jurist - 25
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ansåg att de som utövar offentlig makt hade begått väldigt eller relativt mycket
mutbrott eller gjort sig skyldiga till annat motsvarande missbruk. Av denna
åsikt var i fråga om de statliga tjänstemännen 42% av svarandena, om
kommunalpolitikerna 30%, om riksdagsmännen 28%, om ministrarna 26% och
om de kommunala tjänstemännen 23%. En dylik skugga av misstanke mot
företagsledarna kastade rent av 54% av svarandena. Vid tidpunkten för denna
intervju-undersökning höll polisundersökningen i målet om det ovan relaterade
fallet med det multinationella företaget S. AG på att utvidgas.

De finska företagsledare, som bildar centralhandelskammaren, hade enligt
en enkät våren 1983 redan en betydligt moderatare uppfattning om korrup-
tionssituationen.19 Av svarandena var 67% av den åsikten, att det i viss mån
förekommer verksamhet som rör sig vid gränsen för det lämpliga, men att
uppenbar korruption är ytterst sällsynt. Endast 6% ansåg att korruption och
vissa lindrigare olämpliga tillvägagångssätt hade blivit alldeles för allmänna.

Om medlen att bekämpa korruption. Om förhindrande av korruption och
med den nära besläktade fenomen

Uppdagandet av betydande korruptionsfall och allmänhetens på grund härav
minskade förtroende för myndighets- och näringsverksamheten ger anledning
att planera en effektivering av kampen mot korruption. I Österrike har man i
en motsvarande situation vidtagit mångahanda åtgärder, som har fått den
samlande benämningen «självreningsprocesser» (Prozesse der Selbstreini-
gung).20 Härvid finns den faran, att man för mycket betonar betydelsen av
användningen av straff eller överhuvudtaget betydelsen av den officiella
kontrollen i jämförelse med andra metoder.

I Finland har man i behandlingen av korruption och annat därmed jämförligt
missbruk tyckt sig kunna se uttryck för en mera allmän skärpning av det
moraliska klimaet. Många debattörer har i samband med denna ändring av
atmosfären talat om nymoralism.21 Dess bakgrund har ansetts bestå av väldigt
varierande faktorer, t.ex. följande: en samhälleligt-politisk brytningsperiod,
populismen, skriverierna i sensationspressen samt särdragen hos själva miss-
bruken. I samband med debatten har framförts kritik av bl.a. följande slag,
som enligt min uppfattning varit motiverad. Det som man i den offentliga

19 Uusi Suomi 7.6.1983.
20 Korruption und Kontrolle (not 10), s. 13 ff.
21 Så t.ex. Aulis Aarnio, I: Lakimiesuutiset 11/1982, s. 16 f.
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debatten lätt räknar som korruption, är inte en enhetlig helhet av fenomen.
Frågan om vilka fördelar som är otillbörliga har inte helt klarlagts. Härvid
finns den risken, att det otillbörliga i förmånen bedöms i den spända atmosfär
som råder då domen ges, och inte enligt den situation som var rådande vid
gärningstidpunkten. Straffpraxis kan även i övrigt i en sådan atmosfär bli
strängare än vad som är motiverat av rättvise- och ändamålsenlighetsskäl.

Liksom i kriminalpolitiken överhuvudtaget är det också vid bekämpandet av
korruption av största vikt att utveckla ett urval av metoder, som är så
mångsidigt som möjligt.22 Man måste minska de situationer som skapar
benägenhet för korruption. I denna riktning kan man verka bl.a. genom att
förbättra garantierna för tjänstemännens oberoende, genom att begränsa deras
prövningsrätt och genom att öka den kollegiala behandlingen av ärenden.
Motivationen hos de potentiella mottagarna av mutor påverkas bl.a. av
rekryteringsgrunderna och avancemangsmöjligheterna samt avlöningen och det
sätt på vilket utbildningen sköts. Då man avgör sådana här frågor är korruptio-
nen dock endast en av de synpunkter som man har att ta i beaktande.

Arbetsgruppen för utredning av den ekonomiska kriminaliteten föreslog i sitt
betänkande av år 1983, förutom en översyn av stadgandena om mutbrott, en
effektivering av den interna kontrollen inom förvaltningen och att ojävigheten
hos beredare och beslutsfattare borde säkerställas effektivare än hittills. Likaså
borde man utreda tjänstemännens rättigheter och skyldigheter och behovet av
en reglering av dessa, och hur stadgandena om anskaffningar och entreprenad
kan utnyttjas för att förhindra missbruk.23

I den ovan omtalade enkäten från år 1983, som riktades till finska företags-
ledare, rekommenderade en stor majoritet av svarandena (72%) såsom ett
medel i kampen mot korruption, att näringslivet inom sina organisationer
borde vidta energiska åtgärder för att uppgöra konvenansregler och införa en
intern kontroll av dessa. Endast ett fåtal var för en effektivering av den
officiella kontrollen. Moralregler av ifrågavarande typ har utvecklats speciellt
inom den Internationella Handelskammaren, och år 1977 godkände detta organ
en samling beteendenormer för att motverka korruption.24

Då man planerar en effektivering av kampen mot korruption, bör man hålla
i minnet den bakgrundsfaktor, som ovan anfördes som en av orsakerna till att
problemet har förvärrats, nämligen den allt starkare sammanlänkningen av

22 Se t.ex. Joutsen i not 11 a.a. s. 48 ff.
23 OLJ 6/1983 (not 7), s. 204 ff.
24 Dessa regler, Rules of Conduct to Combat Exortion and Bribery, har intagits som
bilaga i Cars a.a. (not 1), s. 140 ff.
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näringslivets och den offentliga förvaltningens funktioner. Detta accentuerar
betydelsen av, att man inom båda sektorerna bemödar sig om att minska
förekomsten av olämpliga tillvägagångssätt. Konvenansreglerna borde också
vara så enhetliga som möjligt.

Kampen mot korruption är förstås inte det enda delmålet då man vill främja
god tjänstemannamoral eller gott affärsskick eller bruket av lagliga/ärliga
metoder inom myndighets- och näringsverksamheten.25 Missbruket av den
ekonomiska och offentliga makten var ett huvudtema t.ex. vid FN:s sjätte
kriminalpolitiska kongress, och därvid ansågs korruptionen vara endast en, om
också en mycket central, form av missbruk.26

Då man talar om korruption är det alltså skäl att vara medveten om att den
ingalunda är den enda metoden att otillbörligt påverka besluts- och handlings-
processer i samhället. Integriteten i den offentliga och ekonomiska maktutöv-
ningen samt opartiskheten och lagenligheten i allmänhet måste skyddas även
mot annan otillbörlig påverkan eller bundenhet än sådan, som skapas genom
mutor eller andra otillbörliga förmåner. Det är inte ändamålsenligt att rättsligt
sanktionera all dylik påverkan eller bundenhet, utan stor vikt måste läggas vid
utvecklandet av moralnormer.

Det är skäl att observera, att man i den offentliga debatten ofta uppfattar
området för korruption som mer omfattande än det är enligt lagstiftningen i
vederbörande land. Man har t.ex. kritiserat de etiskt tvivelaktiga formerna för
finansiering av partiverksamhet som korruption, fastän stadgandena om mut-
brott inte är tillämpliga på dem (så är åtminstone i regel fallet i de nordiska
länderna). Experternas uppgift är härvid att differentiera och klargöra begrepps
apparaturen. Å andra sidan talar nämnda omständighet för sin del för det, att
man inte kan begränsa sig till att betrakta korruptionen ur en snäv positivrätts-
lig synvinkel.

Vilka former av korruption borde bestraffas och hur strängt borde de
bestraffas? Grundfrågor

Då man överväger behovet av att kriminalisera något beteende, måste man
bedöma dess samhällsskadlighet (skadlighet eller farlighet för kollektiva eller
individuella intressen) och det moraliska klander, som beteendet förtjänar.

25 Se t.ex. Antti Kivivuori, Virkamiesten sidonnaisuudet ja virkamiesmoraali. Politiik-
ka 1979, s. 271 ff. och Hannu Tapani Klami, Korruptio. Kanava 1983, s. 198 ff.
26 Se i not 9 a.a.
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Dessutom måste man överväga, vilka fördelar och nackdelar kriminaliseringen
har jämfört med övriga metoder för reglering av beteendet. Vid en dylik
avvägning måste man bl.a. fästa uppmärksamhet vid, om brottsrekvisitet kan
skrivas tillräckligt exakt. De skillnader i straffvärde som man kan iaktta hos de
olika gärningarna måste inverka på bestämningen av straffskalorna och på en
eventuell differentiering av dem vid sanktioneringen av gärningar av samma
grundtyp. När det är fråga om redan från förut kriminaliserade beteendeformer
- såsom t.ex. vid korruption - är den straffrättsliga traditionen av stor
betydelse: speciellt sådana förslag som innebär ändring av gällande rätt måste
kunna motiveras.27 - Såsom en grund för reformperspektiven är det skäl att
redogöra för det nuvarande rättsläget.

De straffstadganden, som reglerar korruption inom de nordiska länderna,
företer av gammalt väsentliga likheter, såsom redan inledningsvis konstatera-
des. Enhetlighet föreligger särskilt i fråga om de rekvisit, som definierar
passiv korruption inom den offentliga sektorn. Som exempel på beskrivningen
av gärningssättet kan här citeras det nyaste och samtidigt vidaste stadgandet,
d.v.s. den svenska BrB 20 kap. 2 §: « - mottager, låter åt sig utlova eller
begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning». Stadgan-
dena i de andra nordiska länderna är till väsentliga delar av samma innehåll.
Till de kanske mest betydelsefulla enstaka utvidgningarna av straffbarheten hör
för det första, att «uberettiget fordel» enligt ett uttryckligt stadgande i Norges
SL 112 § kan komma även en annan till godo än den som själv gör sig skyldig
till passiv korruption (se även Danmarks SL 299 § 2 pkt.). För det andra
utvidgar det svenska stadgandet expressis verbis straffbarheten till gärningar,
som har begåtts före eller efter anställningen.

Större skillnader föreligger sedan när det gäller stadgandena om aktiv
korruption. I Danmark och Norge är det straffbara området såtillvida snävare
än i Finland och Sverige, att givaren av muta måste syfta till att förmå objektet
för mutningen att förfara olagligt i sin tjänsteutövning, och det är inte
straffbart att ge en belöning efter det tjänsteåtgärden utförts (se Danmarks SL
122 § jfr. med 144 § samt Norges SL 128 § jfr. med 112-114 §). Likaså
föreligger det avsevärda skillnader i regleringen av korruption inom den
privata sektorn, både när det gäller lagsystematiken och innehållet i stadgan-
dena.

Beträffande strafflatituderna föreligger avsevärda skillnader mellan de
nordiska länderna. I Sverige, där korruptionsstadgandena för den privata och

27 Om principerna för kriminalisering se närmare Raimo Lahti, Vad bör bestraffas och
hur strängt bör straffet vara? I: Festskrift til Johs. Andenæs. Oslo 1982, s. 205 ff.



390 Raimo Lahti

den offentliga sektorn har sammanslagits, är straffet för aktiv korruption böter
eller fängelse i högst två år. Grundlatituden för passiv korruption är densam-
ma, men när brottet är grovt kan påföljden bli fängelse upp till sex år.
Maximistraffen för aktiv korruption inom den offentliga sektorn varierar i de
övriga nordiska länderna från ett till fyra års fängelse; för passiv korruption
igen från tre till åtta år (i Norge, där detta högre maximum gäller domare och
motsvarande, finns för lindrigare fall straffstadganden, som innehåller fängel-
semaximum om 6 månader och 5 år). I jämförelse härmed är de maximistraff
som har stadgats för korruption inom den privata sektorn rätt låga: fängelse
från tre månader till ett år.

Vid en bedömning av framtida reformer är redan genomförda lagändringar
och den linje som dessa representerar av intresse. För Finlands del föreligger
möjlighet att analysera färska motiveringar, som har anförts till utveckling av
lagstiftningen, eftersom regeringen där föreslår en brådskande deljustering av
stadgandena om mutbrott;28 å andra sidan förbereder man en reform av alla
stadganden om tjänstebrott liksom en totalreform av tjänstemannalagstift-
ningen och straffrätten. Den första delen av det sistnämnda reformarbetet
innehåller bl.a. förslag till stadganden om korruption inom den privata sek-
torn.29

För att effektivera kampen mot korruption genomfördes i Sverige år 1941
och i Finland år 1946 lagändringar, som utvidgade det straffbara området för
korruption och höjde straffnivån. Det mest väsentliga med dessa ändringar var
att stadgandena om aktiv korruption inom den offentliga sektorn utvidgades så,
att de kom att motsvara de stadganden som gäller den passiva korruptionen,
dvs. man avlägsnade den skillnad, som fortfarande gäller mellan motsvarande
stadganden i Danmark och Norge. Samtidigt försattes tagande av muta och
tagande av otillbörlig belöning i samma ställning såvitt gäller straf f skalorna. I
Finland ansåg man en straffskärpning för såväl passiv som aktiv korruption
påkallad, därför att dessa brott under och efter kriget hade visat en benägenhet
att öka.30

Åtminstone följande rättspolitiska frågor är ur finländsk synpunkt centrala
vid den straffrättsliga regleringen av korruption:

- Är det skäl att enligt svensk förebild slå ihop korruptionsstadgandena

28 Reg.prop. nr. 207/1983 rd.
29 Om hittills publicerade förslag se Straffrättskommitténs betänkande. Kommittébe-
tänkande (KB) 1976:72. Helsingfors 1978 och Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean
I osamietintö. KB 1979:26. Helsingfors 1979.
30 Se Reg.prop. nr. 41/1946 rd. 2. s. 1 f.
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för den privata och den offentliga sektorn och härvid använda vida rekvisitbe-
skrivningar? Ifall man inte anser detta motiverat, hur borde då rekvisiten och
strafflatituderna bestämmas? Skall det finnas skillnader i åtalsregleringen?

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

- Vilka speciella problem inom påfölj ds systemet ansluter sig till mutbrot-
ten? Till exempel: enligt vilka principer borde konfiskationen av muta eller
annan otillbörlig belöning bestämmas?

Bör korruptionen inom den offentliga sektorn ges en annan ställning än
inom den privata sektorn?

Som motiv för sammanslagningen av korruptionsstadgandena vid den sven-
ska lagändringen av år 1977 anfördes närmast dessa skäl: För det första har
skillnaderna mellan offentlig och privat (ekonomisk) verksamhet fortlöpande
minskat, eftersom verksamhet av båda slagen i allt högre grad utövas i
likadana former och fyller samma funktioner. I anslutning härtill har även
skyddsintressena blivit likvärdiga. Med andra ord, oberoende av om korrup-
tionen förekommer inom den privata eller den offentliga sektorn, så «är den
ytterst ett hot mot det allmänna intresset av att samhälleligt betydelsefull
verksamhet bedrivs effektivt och utan ovidkommande hänsyn».31

Vid reformen av den finska straffrätten kommer man uppenbarligen inte att
följa den svenska modellen. De intressen, som korruptionen inom den offent-
liga sektorn äventyrar, anses alltjämt viktigare med tanke på samhällets
funktionsduglighet, än de intressen som äventyras av korruptionen inom den
privata sektorn (se ovan). Även i Finland anser man nog att den offentliga
maktutövningen och den privata ekonomiska verksamheten har närmat sig
varandra. Såsom brådskande bedöms dock endast en sådan justering av
korruptionsstadgandena för den offentliga sektorn, att alla, som står i arbets-
förhållande till ett offentligt samfund, med tanke på straffbarheten skulle
försättas i samma ställning. Med andra ord skulle även de kunna vara

31 SOU 1974:37 s. 79 ff. och 150 samt NJA 1977 II s. 125 ff.
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gärningsmän vid passiv korruption och objekt för aktiv korruption. I motive-
ringen till detta lagförslag från slutet av år 1983, som skall täppa till ett s.k.
svart hål, hänvisas bl.a. till att det inom de offentliga samfunden allt oftare
finns anställda med samma uppgifter både i arbets- och i tjänsteförhållande. I
synnerhet vid beredningen av beslut om offentliga anskaffningar deltar ofta
personal i arbetsförhållande.32

Med tanke på gällande rätt är det oklart, vilka av den offentliga sektorns
anställda i arbetsförhållande som hör till den personkrets som korruptionstad-
gandena omfattar. Straffhotet kan beröra en del av dem därför, att deras
arbetsgivares verksamhet jämställs med privat näringsverksamhet (t.ex. posten
och ett kommunalt trafikverk) - i så fall vore det fråga om sådant mutbrott
som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. En del kunde
falla under stadgandena om korruption på den grund, att de bedöms vara
«förordnade att förrätta offentligt ärende». Bl.a. sådana personer är tjänstemän
enligt strafflagens vida definition, utöver sådana som står i tjänsteförhållande
eller är förtroendemän. Den traditionella uppfattningen inom doktrinen har
dock varit emot en tolkning av detta sistnämnda slag.33

Korruptionsstadgandena för den privata sektorn är enligt gällande finsk rätt
och enligt ett färskt reformförslag34 mer begränsade än motsvarande regler för
den offentliga sektorn. Kretsen av gärningsmän vid passiv korruption (och
objekten för aktiv korruption) omfattar endast personer som är anställda hos
näringsidkare och personer som utför uppdrag för dem. I reformarbetet har
man visserligen också övervägt en utvidgning av denna personkrets. Därige-
nom kunde man i högre grad betona brottets släktskap med missbruk av
förtroendeställning eller kränkning av lojalitet. Nu är skyddsintresset rätt klart
koncentrerat till att garantera en ärlig konkurrens mellan näringsidkarna.

Inom den privata sektorn räcker det inte med vilket slags samband som helst
mellan mutan (eller annan otillbörlig förmån) och den mutades tjänsteutövning
utan till givandet/tagandet av muta måste ansluta sig en avsikt att gynna
givaren eller någon annan, eller att belöna ett sådant gynnande. I korruptions-
stadgandena för den offentliga sektorn beskrivs sambandet mellan mutan och

32 Reg.prop. nr. 207/1983 rd. s. 2 f.
33 Se närmare Timo Mäkinen, Kuka voi olla lahjoman vastaanottaja, I: Lahjomat (not
4). Angående SL 2 kap. 12 § som definierar de personer, på vilka SL:s stadganden om
tjänstemän skall tillämpas, se även Reg.prop. nr. 207/1983 rd. s. 1 ff.
34 Se Förslag utarbetat av arbetsgruppen för ekonomibrott, 29.2. 1984. Detta prelimi-
nära förslag skall ännu behandlas i ledningsgruppen för den projektorganisation som av
justitieministeriet tillsattes år 1980 och som fortsätter beredningen av en totalrevision av
den finska straffrätten.
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tjänstemannens verksamhet med uttrycket «för viss tjänsteåtgärd». I rättspraxis
har detta uttryck tolkats extensivt och det har ansetts tillräckligt, att mutan har
anknytning till tjänsteutövningen överhuvudtaget.35 I förslaget till en partiell
reform av stadgandena om mutbrott är det meningen att införa uttrycket «för
verksamhet i anställningsförhållandet» i lagtexten.36

De straffmaxima som ingår i korruptionsstadgandena för den offentliga
sektorn kommer uppenbarligen i Finland att förbli betydligt högre än i
motsvarande stadganden för den privata sektorn. De nuvarande maxima är i de
förstnämnda stadgandena fängelse i fyra år (i lindriga fall böter) och i de
senare fängelse i ett år. Enligt de föreliggande reformförslagen skulle straff
maxima bevaras oförändrade.37 Olika åtalsregleringar skulle fortfarande gälla
för mutbrotten inom den offentliga ocn den privata sektorn. 38 Åtal för de senare
brotten förutsätter angivelse av målsäganden. I normala fall är den mutades
arbetgivare målsägande men som sådan kan också komma i fråga en konkur-
rerande näringsidkare, som har blivit lidande av att muta har tagits emot.

De korruptionsfall som förekommer i näringsverksamhet kommer uppen-
barligen ytterst sällan till myndigheternas kännedom och till behandling inför
domstol. Målsägandena vill i allmänhet inte väcka åtal. Det är att märka, att
man även i Sverige har en olika åtalsreglering för mutfall inom den offentliga
och den privata sektorn. Inte heller ledde sammanslagningen av straffstadgan-
dena där till en helt enhetlig tolkning vid dessa olika typer av korruptionsfall:
t.ex. huvudmannens samtycke och förmånens otillbörlighet bedöms på tämli-
gen olika sätt vid mutbrott i den offentliga och den privata verksamheten.39

Om differentieringen av de olika korruptionsformerna samt om gräns-
dragningen mellan straffbart och straffritt beteende. När är en förmån
otillbörlig?

Det har framgått ovan, att de nordiska mutbrottsstadgandena skiljer sig från
varandra även i andra avseenden än beträffande den olika regleringen av
korruption inom den offentliga och den privata sektorn. När det gällde
utvecklingslinjerna inom lagstiftningen hänvisades det till de reformer, som
har genomförts i Finland och Sverige och som har inneburit ett förenhetligande

35 Se t.ex. HD 1980 II 73 och 1981 II 15.
36 Reg.prop. nr. 207/1983 rd.
37 Förslag 1984 (not 34) och Reg.prop. nr. 207/1983 rd.
38 Ibidem.
39 Se t.ex. Cars a.a. (not 1) s. 52 ff. och 82 f.
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av stadgandena om aktiv och passiv korruption. Sålunda är differentieringen
mellan «muta eller annan otillbörlig belöning» enligt dessa länders mutstad-
ganden inte längre av direkt betydelse för gärningarnas straffbarhet. Ursprung-
ligen avsåg man med muta framför allt en förmån som hade givits innan en
tjänsteåtgärd utfördes, medan man med belöning närmast förstod en förmån
som hade givits för någon redan utförd åtgärd. Gärningens straffbarhet
påverkades väsentligen av, vilketdera slaget av förmån det var fråga om.40

I rubriken för denna artikel används begreppen bestickning och andra
otillbörliga förmåner. I de danska och norska korruptionsstadgandena skiljer
man i allmänhet mellan gåva och annan fördel, och kravet på gärningens
rättsstridighet uttrycks varierande - även på annat sätt än genom att foga ett
epitet härom till de nämnda begreppen. I den finska lagen om otillbörligt
förfarande i näringsverksamhet talas det om «muta eller annan därmed jämför-
bar förmån». Slutsatsen blir, att man i de nordiska korruptionsstadgandena
använder termerna muta eller bestickning och otillbörlig förmån såsom syno-
nymer. Så har även gjorts i denna artikel.

Förenhetligandet av korruptionsstadgandena i Finland och Sverige har inte
inneburit, att man inte skulle ha beaktat att en differentiering mellan de olika
korruptionsformerna måste kunna göras åtminstone vid bestämmandet av
straffet och att det är påkallat att åstadkomma en klarare gränsdragning mellan
straffbart och straffritt beteende. Den omständigheten, att rekvisiten för aktiv
korruption i Danmark och Norge är snävare än i de förstnämnda länderna,
minskar i motsvarande mån de nyss konstaterade tolkningssvårigheterna.

I Danmark och Finland finns det privilegierade latituder för mutbrott gjorda
under förmildrande omständigheter. Den finska straffrättskommittén föreslog
ett speciellt privilegierat rekvisit som skulle täcka de lindriga fallen.41 Likaså
har det gjorts förslag om att utesluta dylika fall från det straffbara området.
Mutansvarskommittén i Sverige föreslog, att man inte skulle få döma till
ansvar «i ringa fall, som icke rör utövning av offentlig myndighet».42 Detta
förslag förverkligades dock inte vid 1977 års reform.43 I det preliminära
finska förslaget av år 1984 om ändring av stadgandena om mutbrott inom den
privata sektorn föreslås en sådan begränsningsbestämmelse, att en förmån,

40 Se SOU 1974:37 s. 25 f. samt Viljanen i not 4 a.a. s. 166 ff. och 189 f.
Jfr. med den norska termen «bestikkelse», P. Kjerschow, Almindelig borgerlig straffe-
lov. Oslo 1930, s. 327 samt Rt. 1979 s. 1606.
41 KB 1976:72, Band 2 s. 72 ff.
42 SOU 1974:37 s. 117 ff.
43 Om grunderna se Prop. 1974/76:176 s. 37 f.
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som god affärssed inom vederbörande bransch tillåter, inte skall anses vara
otillbörlig.44

Vid tillämpningen av gällande rätt är det inte enbart fråga därom, huruvida
gärningen är straffbar just som korruption. I de rättegångar som har förekom-
mit i Finland på senaste tid har man ofta varit tvungen att göra en gränsdrag-
ning mellan passivt mutbrott (SL 40:1) och kulpöst tjänstefel (SL 40:21).45

Ett motsvarande gränsdragningsproblem torde förekomma även i de övriga
nordiska länderna: även ett sådant mottagande av en förmån, som inte är
straffbart som passiv korruption, kan vara olämpligt med tanke på tjänsteställ-
ningen och medföra tjänsteansvar.46 Såsom ett annat exempel kan nämnas en
fråga som har aktualiserats i svensk rättspraxis: vilket är förhållandet mellan
stadgandena om korruptionsbrott och generalklausulen i marknadsföringsla-
gens 2 § (denna klausul förbjuder otillbörliga avsättningsfrämjande åtgär-
der).47

Det är inte möjligt att definiera en förmåns otillbörlighet genom lagstadgan-
den bl.a. därför, att uppfattningarna om, vilka förmåner som är otillbörliga
och vilka som inte är det, varierar från tid till annan. En allmängiltig, fastän
diffus måttstock har ansetts vara: vilka slag av förmåner är sådana, att ett
givande/mottagande av dem kan äventyra de intressen som mutbrottsstadgan-
dena skall skydda? Flera faktorer påverkar naturligtvis denna bedömning, bl.a.
sambandet mellan förmånen och mottagarens verksamhet (därvid är parternas
syftemål och deras objektiva intressekonstellationer av betydelse), förmånens
värde samt arten av den tjänst eller de uppgifter, som mottagaren handhar.48

För att skapa klarhet i bedömningen av en förmåns otillbörlighet har man
föreslagit, att officiella eller inofficiella anvisningar borde utfärdas till hjälp
för tolkningen. Sådana anvisningar har utvecklats speciellt i Sverige. Värda att
notera är särskilt sakrevisionens förslag av år 1957 till rekommendationer -

44 Förslag 1984 (not 34).
45 Om gränsdragningen, som inte har blivit klar, se t.ex. HD 1980 II 73. Närmare om
problematiken se särskilt Teuvo Metsäpelto, Virkamiesasemaan soveltumaton lahjojen
ja muiden etuuksien vastaanottaminen, I: Juhlajulkaisu Antti Johannes Suviranta.
Helsinki 1983, s. 113 ff.
46 Se t.ex. den norska tjänstemannalagen (lov om statens tjenestemenn av år 1983, §
20), som innehåller ett uttryckligt förbud mot att ta gåva eller dylikt. Se om
motiveringarna till motsvarande stadgande i den tidigare lagen, Ot.prop. nr. 44/1976-
77 s. 33 ff.
47 Se Cars a.a. (not 1) s. 21 ff.
48 Se t.ex. SOU 1974:37 s. 36 ff. och 108 ff., NJA 1977 II s. 128 ff. och Cars a.a. s.
52 ff. för Sveriges vidkommande samt Viljanen i not 4 a.a. s. 194 ff. och samlingsver-
ket Lahjomat (not 4) passim beträffande Finland.
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den s.k. mutkatekesen - och remissyttrandena däröver.49 I Finland har man
nyligen genom ett statsrådsbeslut gett anvisningar om tjänsteresor som bekos-
tas av utomstående.50

Dylika instruktioner kan ha den positiva effekten, att de ökar lagskipningens
förutsebarhet och enhetlighet. De måste emellertid vara tillräckligt allmänt
hållna och de kan inte innehålla t.ex. några i penningar angivna gränser.
Sveriges högsta domstol har i sin tolkningsargumentation för sin del åberopat
den nämnda mutkatekesen.51 Högsta domstolen i Finland igen har i ett par
fall ansett den omständigheten inverka på gärningens straffbarhet eller på
straffmätningen, att tjänstemännen inte hade fått närmare anvisningar om, hur
de borde förhålla sig till erbjuden traktering.52

Av den rättspraxis som på sista tiden har förekommit i Finland och Sverige
får man det intrycket, att tagande/givande av förmåner inom den offentliga
sektorn (i myndighetsutövning) bedöms enligt en rätt sträng tolkningslinje. I
färska avgöranden av dessa länders högsta domstolar har bl.a. gjorts gräns-
dragningar beträffade tillåten och förbjuden resa och traktering. - 1 det följande
närmare motiveringar ur två fall: NJA 1981:160 och Finlands högsta domstols
utslag 30.12.1983 nr. 4627 (R 82/436).

I det svenska fallet inbjöd ett byggföretag några förtroendemän och tjänste-
män i en kommun i Skåne att företa en studieresa till Stockholm för att studera
ett byggprojekt med olika lösningar för energi- och värmeförsörjning av
bostadshus. Resan bekostades av byggföretaget och omfattade en och en halv
dag med övernattning i Stockholm samt lunch och middag. Åtalet för mutbrott
förkastades. Som motivering till att studieresan kunde accepteras anfördes
bl.a.: «För att arrangemang av detta slag skall kunna godtas - och alltså inte
innebära bestickning eller mutbrott - måste de uppenbarligen hållas inom
vissa, tämligen snäva gränser. Det är t.ex. helt klart att syftet med studieresan
måste vara seriöst och att resan måste framstå som ett naturligt och nyttigt led i
utövningen av de inbjudnas befattningar eller uppdrag. Urvalet av deltagare är
alltså viktigt. Det är också klart att resan inte bör få ta längre tid än som
skäligen erfordras; den får inte i onödan bereda tillfällen till fritid eller
förströelser. När det i förarbetena anges att det mera sällan torde kunna anses
tillbörligt med studieresor omfattande mer än någon dag, utesluts därmed inte

49 Om mutkatekesen se Cars a.a. s. 134 ff.
50 Statsrådsbeslutet gavs 27.10.1983. Om bakgrunden till beslutet se Metsäpelto i not
45 a.a. s. 116 ff. och Heikki Joustie, Oikeudeton etuus - hallinnon ohjeistaminen, I:
Lahjomat (not 4).
51 Se NJA 1981:46.
52 Se HD 1980 II 73 och HD 30.12.1983 nr. 4267 (R 82/436).
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att sådana resor ibland måste få ta längre tid. Det avgörande bör rimligtvis
vara vilken tid som krävs för att uppnå syftet med resan i den mån detta är
tillräckligt gott. Något som däremot framstår som oklart och svårbedömt är
vilken standard i fråga om måltider och logi som kan få erbjudas deltagarna i
en studieresa utan att gränsen mellan godtagbart och otillbörligt överskrids.
Lagförarbetena ger här föga vägledning. Vad som kan anses tillbörligt på
området kan inte avgöras generellt utan måste bedömas med hänsyn till flera
faktorer, bl.a. förhållandena på de orter som kommer i fråga. Eftersom just
förmåner i form av påkostade måltider lätt kan ge anledning till misstankar om
otillbörlig påverkan, är det under alla omständigheter lämpligt att iaktta
återhållsamhet i detta hänseende. Som framgår av förarbetena blir det till slut
fråga om att göra en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet
betydelsefulla omständigheter. Det är på grundval av den bedömningen som
det skall avgöras, om ett arrangemang innehåller något som kan betecknas som
otillbörligt».

I det finska fallet dömdes chefen för medicinalstyrelsens apoteksbyrå för av
oaktsamhet begångna tjänstefel, därför att han hade deltagit i trakteringar som
ett importföretag inom läkemedelsbranschen hade stått för. I motiveringen
framhölls bl.a., att det inte är passande för en tjänsteman att utan särskilda
skäl ta emot sådan traktering, som hör till sedvanlig representation inom
affärslivet. Den åtalade borde vid de kontakter som handhavandet av hans
tjänst förutsatte med det företag, som erbjöd förmånerna, ha undvikit sådant
umgänge, som kunde rubba hans oberoende vid behandlingen av bolagets
angelägenheter i tjänsten eller den allmänna tilliten till detta oberoende.
Bevarandet av oberoendet och förtroendet hade dock inte krävt (d.v.s. det var
inte straffbart), att den åtalade fem gånger under tre och ett halvt års tid på
företagets bekostnad hade intagit en lunch av skäligt värde medan han och en
representant för företaget under lunchrasten avhandlade frågor, som hörde till
deras yrkesuppgifter. Som förbjuden ansågs inte heller en måttlig traktering,
som på bolagets försorg hade anordnats för den åtalade, utan dennes medver-
kan, samt för fem andra personer vid ett möte i bolagets bastu om gemensam-
ma yrkesangelägenheter.53 -

53 I anslutning till det senast refererade fallet, är det skäl att hänvisa till ett annat finskt
utslag, HD 1981 II 14: «Enär givandet av förmåner under de nämnda förhållandena till
ingen del kunde anses vara godtagbart, även om en del av förmånerna med beaktande
av deras värde och umgängets art i för sig hade kunnat vara godtagbar, dömdes
verkställande direktören till straff för fortsatt givande av muta åt tjänstman.» (Genom
givandet av förmåner hade man strävat efter att åstadkomma gynnsamma eller för
bolaget och dess aktionärer fördelaktiga avgöranden beträffande genomförandet av
skatteinspektionen och själve beskattningen.)
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Lagskipningens förutsebarhet och enhetlighet är särskilt viktiga värden ur
den åtalades synvinkel, när det gäller de stränga strafflatituderna som tillämpas
vid kvalificerade korruptionsfall. Därför borde domstolarnas prövningsrätt
styras genom lagfästa kvalificeringsgrunder.

Ifall straffbarheten för korruption inte förutsätter, att mutan har givits/mot-
tagits för att i tjänsten främja orätt, skall särskilt straffas för den möjliga
kränkningen av tjänsteplikten.54 Detta är det skäl att beakta, när man
bestämmer straffnivån för mutbrotten.

Vissa frågor om sanktionerna för korruptionsbrott

I Finland har problemen i samband med sanktionerna för korruptionsbrott
närmast gällt användningen av specialstraffen för tjänstemän vid fall av passiv
korruption samt konfiskationen av muta (eller annan otillbörlig förmån) vid
alla slag av korruption. Det är skäl att behandla vardera frågan utgående från
de allmänna reformplanerna för de berörda påföljdsarterna.

I den finska strafflagens stadgande om mutbrott har såsom straff stadgats
avsättning. Enligt normallatituden skall tjänstemannen dessutom dömas, «om
skäl därtill äro», till fängelse i högst fyra år. I praktiken har tillämpningen av
detta stadgande kunnat leda till ett alltför lindrigt straff, särskilt i det fallet, att
den åtalade redan under utredningens gång har entledigats i administrativ
ordning (då kan enligt stadgad praxis substitutstraff för avsättning inte ådö-
mas).55 I ändringsförslaget av år 1983 föreslås därför, att straffet i första hand
skall vara fängelse; dessutom borde alltid dömas till avsättning.56 Detta
ändringsförslag torde avspegla en allmännare reformlinje i fråga om det
inbördes förhållandet mellan allmänna och speciella straffarter.

I Finland har man länge haft speciella konfiskationsstadganden för korrup-
tion både inom den offentliga och den privata sektorn. Stadgandena såväl om
givande som om tagande av muta har innehållit föreskrift om, att muta eller
annan otillbörlig förmån eller dess värde skal dömas förverkad. Denna regle-
ring innebär, att parterna ofta förklaras ha solidariskt förverkat värdet av den
otillbörliga förmånen; i praktiken (när målet behandlats i skilda rättegångar)
har förmånen eller dess värde kunnat dömas förbruten särskilt för bägge parter.

54 Se t.ex. Beckman m.fl. a.a. (not 3) s. 287 och 412 samt Honkasalo a.a. (not 4) s.
119 och 246.
55 Se t.ex. HD 1981 II 15.
56 Reg.prop. nr. 207/1983 rd.
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Regleringen har sålunda kunnat leda till en oskälig, på sätt och vis dubbel
sanktion för givaren av mutan, eftersom han genom att ge förmånen redan en
gång har «förverkat» den till mottagaren. En sådan specialreglering af konfis-
kationen leder också till, att även en sådan förmån, som endast har erbjudits
respektive fordrats, skall dömas förbruten. Rättspraxis har visserligen inte varit
helt konsekvent i detta avseende.57

I det preliminära reformförslaget av år 1984 om korruption inom den privata
sektorn har man utgått ifrån, att de allmänna konfiskationsstadgandena skall
tillämpas vid förverkande.58 Avgörande blir då närmast de regler som gäller
konfiskation av ekonomisk fördel, som vunnits genom brott.59 Med stöd av
dessa allmänna stadganden förklarade Finlands högsta domstol i ett pleniav-
görande från slutet av år 1983 en sådan otillbörlig förmån förbruten, som den
åtalade ansågs ha erhållit genom att göra sig skyldig till tjänstefel (och inte
tagande av muta).60

Det refererade reformförslaget står i överensstämmelse med den linje som
straffrättskommittén representerar, att man för repressiva (punitiva) ändamål
skall nyttja egentliga straffpåföljder. Sålunda är bruket av konfiskation krimi-
nalpolitiskt acceptabelt närmast bara för förverkande av ekonomisk förmån
som har vunnits genom brott (och i vissa fall beträffande brottsinstrument).61

Om vissa utvidgningar av tillämpningsområdet för stadgandena om mut-
brott

Borde man enligt norsk förebild föreskriva, att muta kan komma även annan
person till del än den som själv gör sig skyldig till passiv korruption?

I Finland gäller den tolkningen, att mutan (eller annan otillbörlig förmån)
skall medföra nytta för mottagaren själv. I den juridiska doktrinen har man
visserligen talat för en i den meningen utvidgad tolkning, att nyttan även kan
vara indirekt. Sålunda vore det straffbart såsom korruptionsbrott att t.ex. ta
emot en muta, som en tjänsteman för sin tjänsteutövning har krävt till förmån
för sitt parti, ifall mutan har varit ägnad att stärka tjänstemannens position

57 Se särskilt Viljanen, Lahjomissäännöksistä, I: Lahjomat (not 4).
58 Förslag 1984 (not 34).
59 Likaledes t.ex. i Sverige, se Cars a.a. (not 1) s. 97 f.
60 HD 30.12.1983 nr 4405 (R 82/436).
61 KB 1976:72, Band 1 s. 69 ff. och 77 ff.
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inom partiet.62 I rättspraxis finns inget klart ställningstagande till frågan, men
den kommer att aktualiseras i vissa nu anhängiga mål.

Straffrättskommittén förutsatte, att stadgandena om mutbrott för den offent-
liga sektorn skulle göras klarare i detta avseende, och motiverade sitt förslag
såhär: Den omständigheten, att tjänstemannen inte får någon direkt personlig
nytta, minskar inte gärningens skadlighet ur samhällspolitikens och den of-
fentliga moralens synvinkel.63 Det förslag till en partiell reform av dessa
stadganden, som gavs år 1983, innehåller dock inte någon sådan justering.64

Däremot har en dylik utvidgning tagits med i det förslag från början av år
1984, som gäller korruptionsstadgandena för den privata sektorn.65

Hur borde lagstiftningen utvecklas, så att man bättre än hittills kunde
bekämpa korruptionen som ett internationellt problem?

Vid beredningen av reformen i Sverige år 1977 - liksom i synnerhet i en lag
som gavs i Förenta Staterna samma år (Foreign Corrupt Practices Act)66 - har
man fäst uppmärksamhet vid denna sida av korruptionen. Den modell som
dessa länder tillhandahåller innebär bl.a., att stadgandena om mutbrott borde
utformas så, att man inte utesluter bestraffning genom att ge straffbudet en
nationell begränsning.67

62 Se Honkasalo a.a. (not 4) s. 126 och 245 samt Viljanen i not 4 a.a. s. 212 ff. Jfr.
t.ex. Grönqvist i not 4 a.a. samt för Sveriges del SOU 1974:37 s. 142.
63 KB 1976:72, Band 2 s. 75 f. Likaledes KB 1979:26 s. 163.
64 Reg.prop. nr. 207/1983 rd.
65 Förslag 1984 (not 34).
66 Om denna lag se t.ex. Amending the Foreign Corrupt Practices Act of 1977: A Step
toward Clarification and Consolidation. The Journal of Criminal Law and Criminology,
Vol. 73, 1982, s. 1740 ff.
67 Jfr. med Finlands nuvarande rättsläge, P.O. Träskman, Straffrätt och ekonomisk
brottslighet, I: Festskrift till Hans Thornstedt. Stockholm 1983, s. 703 f.


