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Offentliga tjänstemäns straffansvar

Av lagstiftningsdirektören KLAUS HELMINEN, Finland

I. Inledning: om tjänsteförhållandet

1. Tjänstemännen (ämbetsmännen) bildar en särskild kategori av per-
soner i statens, en kommuns eller något annat offentligt samfunds tjänst.
Förhållandet mellan uppdragsgivaren, alltså det offentliga rättssubjektet,
och tjänstemannen kallas »tjänsteförhållande». Det är till sin natur ett
offentligrättsligt anställningsförhållande. Med »tjänster» avses olika kate-
gorier av sådana offentliga anställningsförhållanden. Den som innehar en
tjänst har både vissa allmänna och just till den tjänsten anknutna speciella
plikter och en för respektive tjänstetyp karakteristisk rättsställning. Med en
tjänst (ett ämbete) menar man ofta någon konkret anställning som då inne-
has av en viss fysisk person.

På sätt och vis utgör arbetsavtalsförhållandet en motsats till tjänsteför-
hållandet. Arbetsavtalsförhållandet grundar sig på ett privaträttsligt, om ock
av statsmakten utförligt reglerat och kontrollerat avtalsförhållande mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren kan vara en privatperson
eller ett bolag eller något annat privaträttsligt samfund, men även ett of-
fentligrättsligt rättssubjekt. T.ex. staten är en viktig arbetsgivare med tio-
tusentals arbetstagare. Tjänsteförhållandet kännetecknas av att en tjänst in-
rättas och besätts genom ett särskilt offentligt förfarande och att tjänste-
mannen har vissa särskilda skyldigheter men även vissa speciella förmåner
jämfört med dem som anställts genom arbetsavtal. De olika arterna av
anställningsförhållanden regleras i skilda lagar.

Nuförtiden är det inte ovanligt att alldeles identiska uppgifter i det all-
männas tjänst sköts både av tjänstemän och av arbetstagare i arbetsavtals-
förhållande. Därför är det naturligt att tjänstemännens och arbetstagarnas
rättsställning och likaledes faktiska ställning har närmat sig varandra. Det
är vanligt att alla slags anställda hör till intresseorganisationer som effek-
tivt för de anställdas talan. Kollektivavtalssystemet gäller nu både arbets-
avtals- och tjänsteförhållanden. I tjänsteförhållanden finns det dock flera
sådana frågor som är lagreglerade och om vilka således avtalsparterna inte
kan fritt överenskomma.
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En viss gradskillnad kan dock skönjas. En del av tjänstemännen har i
förhållande till allmänheten sådana uppgifter som inte — åtminstone i princip
— andra arbetstagare har. Jag åsyftar de uppgifter som en tjänsteman ut-
för i egenskap av representant för staten, kommunen eller ett annat offent-
ligt samfund och som innebär att tjänstemannen företräder den offentliga
makten i förhållande till allmänheten och genomför offentliga uppdrag. Det
kan vara fråga om t.ex. att utöva dömande eller exekutiv makt, att pålägga
någon en skatt eller avgift eller att använda polisiära maktbefogenheter.

I sådana fall brukar man använda det uttrycket att tjänstemannen hand-
har offentlig makt. Trots att begreppet har vaga konturer, är det enligt min
mening en ganska lyckad och lättförståelig term. En viktig offentlig upp-
gift är även att bereda och fatta myndighetsbeslut av offentligrättslig ka-
raktär. Sådana beslut kan förplikta enskilda personer till något, men det
kan lika väl vara fråga om att någon beviljas en förmån, t.ex. ett penning-
bidrag eller ett tillstånd. Då en tjänsteman använder offentlig makt, ställs
även höga krav på att tjänstemannen handlar opartiskt och följer lagar och
föreskrifter samt iakttar vissa rättsliga principer. Detta förutsätter å andra
sidan ett strängare juridiskt ansvar än vad som gäller privatpersoners hand-
lande. Man talar om ett speciellt tjänsteansvar.

2. Tjänsteförhållandets viktigaste kännetecken är:
— De olika slags tjänsterna och de viktigaste uppgifter som hör till respek-

tive tjänst är reglerade i författning.
— Tjänsterna inrättas och indras genom ett särskilt lagreglerat förfarande.
— Tjänsterna besätts likaledes genom ett särskilt, i vissa avseenden offent-

ligt förfarande.
— Tjänstemännens anställningsvillkor skiljer sig i vissa avseenden från

övriga anställdas.
— Tjänsteförhållandena har en större stabilitet än andra anställningsför-

hållanden.
— Tjänstemännen har vissa till tjänsten anknutna tjänsteplikter.
— Tjänstemännen har ett skärpt juridiskt tjänsteansvar.

Denna katalog ger endast en schematisk bild av tjänsteförhållandets
juridiska särdrag. Detaljerna framgår av den tjänstemannarättsliga lagstift-
ningen. Det är skäl att konstatera, att författningarna om tjänstemännens
rättsställning i de olika nordiska länderna ger en mer enhetlig bild än det
straffrättsliga ansvarssystem som gäller tjänstemän.

Tjänsteförhållandet skiljer sig således i flera avseenden från andra an-
ställningsförhållanden, trots att skillnaderna har minskat. Olikheterna är
en följd av att tjänstemännen har till uppgift att sköta statens, kommunens
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eller annat sådant samfunds offentliga uppgifter eller stödfunktioner i an-
slutning till dem.

II. Tjänsteansvaret

1. Det för tjänstemännens juridiska ställning typiska tjänsteansvaret
har tre dimensioner:
1. Det straffrättsliga ansvaret.
2. Det förvaltningsrättsliga disciplinära ansvaret.
3. Det privaträttsliga skadeståndsansvaret.

Det straffrättsliga tjänsteansvaret innebär att det i lagstiftningen finns
särskilda straffstadganden som antingen gäller enbart tjänstemän eller inne-
håller strängare s traf f hot för tjänstemän än för andra personer. Grunden
för sådan ansvarighet är alltid att tjänstemannen på ett klandervärt sätt har
åsidosatt sin tjänsteplikt. Tjänstemännen kan dessutom ådömas sådana
särskilda påföljder som inte gäller andra, t.ex. avsättning. De viktigaste
stadgandena om tjänstebrott har i samtliga nordiska länders strafflagar sam-
lats i ett och samma kapitel.

Vissa persongrupper som har en skärpt lydnadsplikt är också under-
kastade ett särskilt disciplinärt ansvar. Detta gäller speciellt tjänstemän och
militärpersoner (krigsmän). Det disciplinära ansvaret konkurrerar delvis med
det straffrättsliga ansvaret. Därför borde förhållandet mellan det straffrätts-
liga och det disciplinära ansvarssystemet utformas så, att dubbla påföljder
för samma tjänstefel kunde undvikas. Jag återkommer till denna fråga senare
i VI avdelningen.

Tjänstemannen är dessutom, åtminstone i vissa grövre fall, skyldig att
betala skadestånd, om han har förorsakat skada genom att åsidosätta sina
tjänsteplikter. Utvecklingen har gått i sådan riktning, att tjänstemannens
uppdragsgivare, alltså staten, kommunen eller ett annat offentligt samfund,
primärt ansvarar för betalningen av skadeståndet, medan tjänstemannens
skadeståndsskyldighet är endast subsidiar. Ofta är tjänstemannen dessutom
antingen skyldig att själv betala endast ett partiellt skadestånd eller t.o.m.
helt befriad från personlig ersättningsskyldighet. Här tillämpas nu således
likadana regler om s.k. principalansvar som i privaträttsliga anställnings-
förhållanden. Jag går inte in på detaljer.

Dessutom gäller som en allmän princip att en tjänsteman såvitt möjligt
bör korrigera den felaktiga tjänsteåtgärden. Detta kan ske t.ex. genom att
tjänstemannen vidtar en tjänsteåtgärd som han försummat eller rättar till



440 Klaus Helminen

en felaktig tjänsteåtgärd, om det ännu är möjligt. Enligt nu gällande för-
valtningsrättsliga regler kan t.ex. ett felaktigt förvaltningsbeslut ofta ändras
genom självrättelse. En dylik reparativ åtgärd kan och bör även beaktas,
då det dryftas om åtal skall väckas eller ett disciplinförfarande anhängig-
göras mot en tjänsteman. Om tjänstemannen påförs en straff- eller disciplin-
påföljd, bör en av honom vidtagen reparativ åtgärd beaktas åtminstone som
en mildrande omständighet.

Men anledning av tjänstemännens befogenheter i förhållande till med-
borgarna och för att tjänstemännen inte skall brista i fullgörandet av sina
tjänsteplikter står tjänstemännen under särskild tillsyn. I första hand kontrol-
leras underordnade av sina förmän och överordnade myndigheter i förvalt-
ningshierarkin. Dessutom handhas tillsynen i de nordiska länderna av de
parlamentariska justitieombudsmännen, i Sverige och Finland dessutom ock-
så av justitiekanslern. Ett viktigt instrument i tillsynen är den s.k. förvalt-
ningsklagan. Det är ett medel för den allmänna medborgarkontrollen. För-
valtningsklagan kan i vissa fall leda till att åtal för tjänstebrott väcks mot
någon tjänsteman.

Tjänstemännen i tjänsteutövning har alltså ett strängare straffrättsligt
ansvar än andra personer i sitt arbete. Som motvikt åtnjuter tjänstemännen
i utövning av tjänsten också ett särskilt straffrättsligt skydd. Våldsamt
motstånd mot tjänsteman, vissa slag av hindrande av tjänsteutövningen samt
ofredande och ärekränkning som riktas mot en tjänsteman har kriminalise-
rats genom särskilda straffbud i de nordiska strafflagarna. Lagstiftaren har
i sådana fall inte haft i tankarna tjänstemannen såsom individ utan i egenskap
av representant för den offentliga makten. Det är alltså fråga om att skydda
staten, kommunen och andra offentliga funktioner för ingrepp och stör-
ningar.

2. Jag granskar i detta avsnitt stadgandena om tjänstebrott i de olika
nordiska länderna. Ett gemensamt kännetecken är att största delen av så-
dana straffstadganden har samlats i ett eget kapitel i strafflagen. Tjänste-
brottskapitlen behandlas i tidsordning med början från de äldsta stadgan-
dena.

Finland. Stadgandena om tjänstebrott är samlade i 40 kap. strafflagen,
som har givits redan år 1889. Till kapitlet har senare fogats några nya
straffstadganden, bl.a. ett allmänt stadgande om yppande av tjänstehem-
lighet (19 a §) samt om berusning i tjänsteutövning (19 b §). År 1984 ändrades
stadgandet i kapitlets 1 § som gäller tagande av muta. Kapitlet innehåller
sammanlagt 23 straf f paragraf er, de flesta med ursprungligt innehåll.
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Typiskt för det gammalmodiga kapitlet är, att det innehåller flera straf f -
stadganden som endast gäller vissa snäva tjänstemannakategorier. Sär-
skilda kriminaliseringar finns t.ex. om sådana fall, att en domare gör orätt
i dom, en åklagare ställer en oskyldig under åtal, en fångvaktare låter en
fånge rymma eller en posttjänsteman olovligen öppnar eller förstör brev.
I kapitlet finns också stadganden om vissa s.k. oegentliga tjänstebrott, så
som förfalskning och förskingring i tjänsten. I slutet av kapitlet finns två
blankostraffbud, det ena om uppsåtligt tjänstebrott och det andra om
oaktsamt tjänstefel (20—21 §§). Dessutom stadgas i en särskild paragraf
(22 §), att som försvårande omständighet skall gälla den omständigheten
att en tjänsteman under utövning av tjänsten begår ett sådant brott som
inte innefattar tjänstefel.

Avsättning eller skiljande från tjänstens utövning (suspension) för högst
två år ingår i straffskalorna för flera tjänstebrott, antingen vid sidan av all-
män straf f art eller såsom uteslutande straf f art er. För oaktsamt tjänstefel
kan tjänstemannen ådömas varning, vilken också i praktiken ofta förekom-
mer som påföljd för lindrigare tjänsteförseelser. En tjänsteman som har gjort
sig skyldig till ett sådant allvarligare brott som inte är tjänstebrott, kan un-
der vissa förutsättningar av domstolen dömas även till avsättning vid sidan
av allmänt straff.

Norge. Den norska strafflagen från år 1902 har två kapitel med tjänste-
brottskriminaliseringar, 11 och 33 kap. Detta beror på den norska systema-
tiseringen, enligt vilken å ena sidan förbrytelserna och å andra sidan de
lindrigare förseelserna finns i olika delar av strafflagen. Sammanlagt finns
det 18 straf f paragraf er om tjänstebrott, de flesta av ursprunglig innebörd.

Tjänstebrottskriminaliseringarna är alltså från ungefär samma tid som
den finska strafflagens. Det är således inte underligt att de har stora lik-
heter: även den norska lagen innehåller flera straffbud som gäller vissa snäva
tjänstemannagrupper samt några oegentliga tjänstebrott. I 11 kap. finns ett
allmänt straffstadgande (123 §) om sådant missbruk av tjänsteställning
som kränker någons rätt; brottet är kvalificerat, om det begåtts i vinnings-
syfte eller om betydlig skada eller rättskränkning uppsåtligen förorsakats.
Stadgandena i 33 kap. är ganska öppna straffbud, i vilka straffbelagts
(324—325 §§) uppsåtligt och av grov oaktsamhet begagna tjänstefel samt
tillika att en tjänsteman i utövning av tjänsten gör sig skyldig till otillbör-
ligt uppträdande mot någon eller uppför sig på ett sätt som minskar den
tillit och aktning som tjänsteställningen förutsätter.

Enligt norsk rätt kan avsättning ådömas antingen som omedelbar på-
följd för tjänstebrott eller som tilläggspåföljd för brott, då allmänt intresse
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kräver det. Domstolen kan också förordna att gärningsmannen på högst
fem år förlorar rätten att inneha offentlig befattning (29 §).

Danmark. I den danska strafflagen från år 1930 finns tjänstebrotts-
kriminaliseringarna i 16 kapitlet. Kapitlet innehåller 14 straf f paragraf er.
Även den danska strafflagen innehåller specialkriminaliseringar som gäller
bl.a. domare, brottsutredande eller straffverkställande tjänstemän samt
posttjänstemän. Däremot finns inga rena oegentliga tjänstebrottskrimina-
liseringar. I en särskild paragraf (154 §) stadgas dock, att straffet kan höjas
med hälften om en tjänsteman gjort sig skyldig till vissa i stadgandet upp-
räknade allmänna brott, nämligen bevismedelsförbrytelse, brott mot kropps-
lig integritet eller frihet, förskingring eller trolöshet mot huvudman.

Kapitlet innehåller tre öppna straffbud (155—157 §§). Det första gäller
tjänsteman som missbrukar sin ställning genom att kränka privat eller of-
fentligt intresse. Enligt det andra straffas vägran eller Underlätelse att upp-
fylla en tjänsteplikt. Den tredje handlar om grovt eller upprepat oaktsamt
åsidosättande av tjänsteplikt.

Enligt dansk rätt kan i straffprocess inte dömas till avsättning. Om en
tjänsteman dömts för brott, kan han under vissa förutsättningar avskedas
i administrativ ordning. Den danska strafflagen innehåller inte heller andra
speciella straff eller påföljder avsedda för tjänstemän.

Island. I den isländska strafflagen från år 1940 är stadgandena om
tjänstebrott samlade i 14 kapitlet »Brott i offentlig tjänst». Kapitlet inne-
håller 14 straf f paragrafer, vilka i stort överensstämmer med den danska
strafflagens stadganden. Även i den isländska strafflagen finns det således
tre blankostraffbud (139—141 §§), som gäller missbruk av tjänsteställning
samt uppsåtligt och grovt eller upprepat försummande av tjänsteplikt. En-
ligt ett allmänt stadgande i 138 § skall straffet höjas, om en tjänsteman i
utövning av tjänsten gör sig skyldig till sådant brott som inte är tjänstebrott.
I likhet med den danska lagen förekommer avsättning inte som straffrätts-
lig påföljd.

Sverige. Tjänstebrottsbestämmelserna i den svenska brottsbalken av år
1962 skiljer sig väsentligt från de övriga nordiska ländernas. Detta beror
på att de svenska bestämmelserna har genomgått två totalreformer medan
tjänstebrottskapitlen i de andra nordiska ländernas strafflagar förblivit
nästan oändrade. Redan år 1948 reformerades den tidigare strafflagens stad-
ganden om tjänstebrott, vilka sedan i samband med stiftandet av brottsbal-
ken med smärre ändringar ingick i 20 kap. »Om ämbetsbrott». Men år 1975
genomfördes på området en ny reform som resulterade i att hela 20 kap.
ändrades. Ändringen framgår redan av den nya kapitelrubriken »Om myn-
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dighetsmissbruk m.m.». Ändringen innebar en omfattande avkriminalisering
av tjänstefel.

De svenska tjänstebrottskriminaliseringarna bygger inte längre på be-
greppet »tjänsteman» utan brottsbeskrivningarna har anknutits till sådan
verksamhet som betecknas som »myndighetsutövning». I 20 kap. finns nu
endast tre straf f paragraf er, och de behandlar myndighetsmissbruk, mutbrott
samt brott mot tystnadsplikt. För myndighetsmissbruk (1 §) döms den som
i myndighetsutövning åsidosätter vad som till följd av lag eller annan för-
fattning gäller för myndighetsutövning, om gärningen för det allmänna el-
ler någon enskild medför förfång eller otillbörlig förmån som ej är ringa.
En lindrigare straffskala gäller för motsvarande gärning som begåtts av grov
oaktsamhet. Dessa stadganden skall inte tillämpas i sådant fall att gärningen
eljest är särskilt belagd med straff.

I den svenska brottsbalken har för tjänstebrotten stipulerats endast straff
i allmänna straffarter, böter eller fängelse. En tjänsteman som gjort sig skyl-
dig till brott kan i administrativ ordning avskedas eller uppsägas med stöd
av stadgandena i lagen om offentlig anställning (1978:600). Den sistnämnda
lagen gäller inte förtroendevalda i statliga eller kommunala beslutande organ
och nämnder. För den skull stadgas i brottsbalken (20 kap. 4 §), att en för-
troendeman som valts till ett sådant uppdrag kan av domstol skiljas från
sitt uppdrag, om han blir dömd för ett allvarligt brott och han genom brottet
har visat sig olämplig att inneha det offentliga uppdraget.

3. Jämför man i tidsordning med varandra de olika nordiska länder-
nas stadganden om tjänstebrott, kan man lätt skönja vissa utvecklings-
linjer. Iögonenfallande är, hur antalet tjänstebrottskriminaliseringar har
gått ned: medan den snart etthundra år gamla finska strafflagen innehåller
hela 23 sådana straffparagrafer, finns det i det motsvarande, drygt tio år
gamla kapitlet i den svenska brottsbalken endast tre st r af f paragraf er; den
norska, danska och isländska strafflagen ligger mellan dessa två ytterligheter.
Denna utveckling beror dels på att de oegentliga tjänstebrotten småningom
försvunnit ur strafflagarna, dels på en nedgång av antalet sådana speciella
tjänstebrottskriminaliseringar som endast gäller vissa tjänstemannagrupper,
t.ex. domare, åklagare eller post- och teletjänstemän.

En annan skillnad gäller straffarterna. Enligt finsk och norsk rätt före-
kommer avsättning såsom särskilt huvudstraff för vissa tjänstebrott. En-
ligt dessa länders strafflag kan domstolen döma en tjänsteman till avsätt-
ning såsom tilläggsstraff även för andra allvarligare brott. Enligt den danska
och isländska samt svenska lagstiftningen är avskedande däremot möjligt
endast i administrativ ordning med stöd av tjänstemannarättsliga bestäm-
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meiser, för den svenska rättens del dock med det ovan nämnda undantaget
som gäller förtroendevalda.

Den svenska tjänstebrottslagstiftningen har, så som ovan anfördes, re-
formerats på 1970-talet. Reformen har i Sverige väckt viss kritik; kritiker-
na har hävdat att reformen gått för lång. Den danska strafflagens stadgan-
den om brott mot tystnadsplikt ändrades år 1985. Eljest pågår för närvarande
större reformarbete på detta rättsområde endast i Finland, vars stadganden
till en stor del ju är antikverade.

Den finska reformen av tjänstebrottskapitlet har två orsaker. För det
första pågår i vårt land ett beredningsarbete som går ut på att genom om-
fattande delreformer förnya hela den snart etthundraåriga strafflagen. För
det andra har den finska tjänstemannalagstiftningen nyligen genomgått en
totalreform: en ny statstjänstemannalag gavs den 24 okt. 1986 (755/86) och
träder i kraft i början av år 1988. Med anledning av den sistnämnda refor-
men har en av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp (ordförande lagstift-
ningsrådet Timo Mäkinen) vid sidan av, men i samråd med strafflagspro-
jektorganisationen utarbetat ett förslag till ändring av 40 kap. strafflagen
»Om tjänstebrotten» samt av vissa andra stadganden i strafflagen i anslut-
ning till detta. Med anledning av reformarbetet är frågorna om tjänstemän-
nens straffrättsliga ansvar just nu mycket aktuella i Finland.

I den följande framställningen tar jag upp några centrala frågor som
gäller den kommande utvecklingen av tjänstemännens straffrättsliga ansvar.
Sådana spörsmål är framför allt den personella och materiella omfattningen
av det straffrättsliga tjänsteansvaret samt frågan om påföljderna för tjänste-
brott. För att få en helhetssyn på ämnet är det nödvändigt att i korthet be-
handla även det disciplinära ansvaret. Däremot förbigår jag vissa i och för
sig intressanta specialproblem, t.ex. väckande av åtal, preskription och
delaktighet i fråga om tjänstebrott.

Jag stöder mig i första hand på det färska finska reformförslaget och
på utvecklingen i Sverige under de senaste decennierna, men beaktar även
de övriga nordiska ländernas lagstiftning. Som det framgår av den rätts-
jämför ande framställningen, kan man på detta rättsområde knappast tala
om någon likformighet mellan de olika nordiska ländernas lagstiftning. Ut-
vecklingen kommer kanske att föra oss närmare varandra. En total kon-
formitet torde inte vara möjlig och är kanske inte heller så eftersträvansvärd
som på vissa andra straffrättsliga områden, eftersom frågor som gäller
tjänstemännens ställning och ansvar ändå har starka nationella drag.
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III. Behovet av särskilda tjänstebrottsstadganden

1. Tjänstemännens ställning har grundligt ändrats under de senaste
hundra åren. På 1800-talet var antalet tjänstemän litet. Tjänstemännen hade
hög status, god lön och stark maktposition. Makten återspeglade den ställ-
ning härskaren, konungen eller kejsaren och storfursten, hade ännu på
1800-talet. Vanligt folk underkastade sig fogligt makthavarna och frågade
sällan efter sina rättigheter. Sådant kunde leda till övergrepp och olagligheter.

Tjänstemannaidealet var nog redan då en omdömesgill person med hög
moral, som osjälviskt tjänade kronan och sökte det allmännas bästa. Sedan
gammalt hade statsöverhuvudet stått som garant för tjänstemännens dug-
lighet och således straffat och vid behov avsatt sådana tjänstemän som inte
fyllde sina plikter eller som kränkte undersåtarnas rättigheter. Det straff-
rättsliga systemet var ett viktigt kontrollmedel och straffen för grövre äm-
betsbrott stränga. Avsättning var då kanske ett ännu strängare straff än nu-
förtiden.

I dag är bilden emellertid en helt annan. Antalet statstjänstemän i de
nordiska länderna torde närma sig en miljon. Få tjänstemän har hög status
och hög lön. Indelningen i sådana anställda som är tjänstemän och sådana
som är arbetstagare i ett offentligt samfunds tjänst följer inte mera skarpa
och klara kriterier. Det är inte ovanligt att tjänstemän och personer som
anställts genom arbetsavtal har exakt likadana uppgifter. Även tjänstemän-
nens anställningsvillkor fastslås till en stor del genom kollektivavtal mellan
det offentliga samfundet såsom arbetsgivare och tjänstemannen såsom ar-
betstagare. Allt detta har förstås grundligt ändrat tjänstemännens både
juridiska och faktiska ställning. Den har allt mer närmat sig en vanlig ar-
betstagares.

En konsekvens av detta skulle vara, att tjänstemännen i fråga om det
straffrättsliga ansvaret borde likställas med andra arbetstagare i statens, en
kommuns eller ett annat offentligt samfunds tjänst. Den svenska lagstift-
ningen från år 1975 bygger på denna tanke. Det framgår bl.a. av stadgandet
om mutbrott, där brottssubjektet betecknas med ordet »arbetstagare». Det
enda egentliga tjänstebrottet »myndighetsmissbruk» i svenska brottsbalken
har anknutits till begreppet »myndighetsutövning», inte till tjänstemanna-
egenskapen, såsom ovan anfördes. Brytande av tjänsteplikterna betraktas
i första hand som ett avtalsbrott från tjänstemannens sida gentemot arbets-
givaren, alltså det offentliga samfundet. Denna linje leder således till att
tjänstebrottskategorin nästan helt försvinner. Till en stor del ersätts tjänste-
männens straffrättsliga ansvar med förvaltningsrättsligt disciplinansvar.
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2. Enligt min mening kan man dock ifrågasätta riktigheten i att nästan
undantagslöst likställa tjänsteförhållandet med arbetsavtalsförhållandet. Mitt
ställningstagande motiverar jag med följande synpunkter. Tjänsteförhållan-
det har i samtliga nordiska länder reglerats genom särskild lagstiftning, som
till sin innebörd på flera punkter skiljer sig från bestämmelserna om arbets-
avtalsförhållandet. Den tyngst vägande synpunkten enligt min mening är
dock den, att en väsentlig del av tjänstemännen handhar sådana uppgifter
gentemot allmänheten som andra offentligt anställda inte har. Den stora
allmänhetens tillit till tjänstemännens oförvitlighet är en central faktor som
garanterar den offentliga maktens legitimitet. Förtroendet upprätthålls bl.a.
genom ett sakligt dimensionerat sanktionssystem. Det straffrättsliga reak-
tionssystemet har säkert också viss preventiv effekt då det gäller att avhålla
tjänstemän från allvarligare former av maktmissbruk eller försummelse av
tjänsteplikterna. Jag menar att disciplinansvaret inte har motsvarande
verkan.

Det kan närmast betecknas som en betänklig snedvridring i den offent-
liga förvaltningen att i många fall även andra anställda än tjänstemän skö-
ter sådana uppgifter som innefattar utövning av offentlig makt. På sistone
har man i de nordiska länderna strävat efter att överflytta sådana personer
från arbetsavtalsförhållande till tjänsteförhållande.

För att skydda allmänheten och för att upprätthålla dess förtroende för
statliga och kommunala organ är det alltså nödvändigt att tjänstemännen
även framdeles har ett särskilt straffrättsligt ansvar som sträcker sig längre
än andra anställdas. Åtminstone i Finland är det kriminalpolitiska klimatet
sådant, att det troligen inte skulle vara möjligt att betydligt inskränka
tjänstemännens straffrättsliga ansvar. Av samma orsak torde det inte heller
komma i fråga att i stor utsträckning ersätta straffansvaret med disciplinärt
ansvar. Till den frågan återkommer jag i avdelning VI. En annan sak är,
att obetydliga tjänstefel inte borde beivras i straffprocessuellt förfarande.

Enligt min mening bör tjänstemännen alltså även framdeles ha ett sär-
skilt straffrättsligt ansvar. I fråga om ansvaret gentemot utomstående kan
tjänstemännen inte jämställas med arbetstagare.

IV. Begreppet tjänsteman

1. Vilka betraktas som tjänstemän i straffrättsligt hänseende? Denna
fråga har lösts i de nordiska strafflagarna på två olika sätt. I den finska
och norska strafflagen opererar man med termen »tjänsteman», varemot
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den danska, isländska och svenska lagen anknyter straffansvaret till be-
greppet »utövning av tjänst» respektive »myndighetsutövning». Alla dessa
begrepp lämnar rum för tolkning. Den finska strafflagen innehåller visser-
ligen en legaldefinition av tjänsteman (2 kap. 12 §), men definitionen täcker
ingalunda alla i praktiken förekommande situationer. Före 1975 års reform
innehöll även den svenska brottsbalken en paragraf där begreppet tjänste-
man definierades.

Som utgångspunkt torde man kunna ta den personkrets som tjänste-
mannar ättsligt har tjänstemannaställning. Men den måste kompletteras
genom att uppmärksamhet även fästs vid den funktion i samband med vilken
brottet begåtts. Allt vad en tjänsteman uträttar under sin tjänstetid kan inte
betraktas såsom tjänsteutövning. Fastän av vissa tjänstemän, t.ex. polismän,
fordras sakligt uppförande även utom tjänsteutövningen, torde det inte vara
befogat att såsom tjänstebrott bestraffa osakligt beteende som sker utanför
tjänsten. — Enligt den norska strafflagen (325 §) har straffansvaret visser-
ligen utsträckts även till sådant beteende. I dylika fall torde dock disciplinärt
ansvar vara att föredra.

I praktiken kan också andra än egentliga tjänstemän handha offentlig-
rättsliga uppgifter. Detta gäller för det första privatpersoner som anförtrotts
vissa offentliga uppdrag, t.ex. såsom medlem i en nämnd eller kommission.
För det andra har i de nordiska länderna vissa offentligrättsliga funktio-
ner, t.ex. kontrolluppdrag, anförtrotts samfund som till sin juridiska natur
är privaträttsliga. I dessa fall gäller straffrättsligt tjänstemannaansvar åt-
minstone i fråga om de personer som är i ledande eller beslutsfattande ställ-
ning.

2. Jag granskar i det följande vissa tjänstemannakategorier som i fråga
om tjänsteansvaret står i särställning:

Domare. Den dömande makten är enligt den klassiska maktdelningsläran
en av de tre statsmakterna. Domarna har enligt grundlagarna en särställ-
ning, varigenom deras oavhängighet garanteras. Domarna har starkare skydd
mot avsättning än andra tjänstemän, så att de kan avsättas endast med an-
ledning av brott eller därmed jämförbara särskilda skäl. I de flesta nordiska
länderna kan disciplinärt förfarande inte användas gentemot domare.

Om domarna inte kan avsättas i förvaltningsrättsligt förfarande, bör åt-
minstone grova fel kunna beivras i straffprocessuell ordning. I de nordiska
länderna har domarna lika omfattande straffrättsligt ansvar som andra
tjänstemän. Ett särdrag är, att i Finland och Sverige utövar justitieombuds-
mannen och justitiekanslern tillsyn även över domarnas verksamhet.
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Militär personer. Den militära stampersonalen har tjänstemannaställning.
Inom den militära hierarkin råder en särskild lydnadsplikt. Militärpersoner
är därför underkastade speciella militärstraffstadganden och ett militärt dis-
ciplinärsystem. Stadgandena om militärbrott finns i den danska och norska
lagen i en särskild militär strafflag, medan motsvarande stadganden inför-
livats som särskilda kapitel i den finska strafflagen (45 kap. 321/83) och
i den svenska brottsbalken (21—22 kap.).

Om en militärperson i tjänstemannaställning åsidosätter sina tjänste-
plikter, tillämpas visserligen dessa specialstadganden, men gärningen be-
traktas som ett tjänstebrott eller jämställs med ett sådant. Det straffrätts-
liga ansvaret skiljer sig således inte nämnvärt från övriga tjänstemäns i annat
hänseende än att området för de straffbara handlingarna i princip är något
vidsträcktare. Av lydnadsplikten följer att olydnad behandlas strängare än
inom den civila tjänstehierarkin. Såsom ordningsförseelse bestraffas även
fylleri och motsvarande olämpligt uppträdande både i och utanför tjänsten.

Förtroendemän. De privatpersoner som blivit valda till förtroende-
män i kommunala nämnder och i andra motsvarande kollegiala organ har
otvivelaktigt ett offentligt uppdrag. Eftersom sådana förtroendevalda oftast
inte har någon specialutbildning för uppdraget utan närmast är ett slags
representanter för allmänheten, skulle det vara oskäligt att underkasta dem
ett lika strängt straf f rättsligt ansvar som egentliga tjänstemän. Men å andra
sidan är det klart, att de bör kunna ställas till svars t.ex. om de tar emot
mutor eller medvetet handlar olagligt.

För den skull har förtroendemännens ansvar antingen uttryckligen i lag
eller i rättspraxis begränsats så att de bestraffas endast då de grovt åsido-
sätter sina skyldigheter. Således gäller blankostraffbuden i den danska
strafflagen (156—157 §§) inte sådana uppdrag till vilka någon blivit vald
som förtroendeman. Motsvarande inskränkning framgår av tjänsteför-
seelsestadgandet i 325 § i den norska strafflagen: stadgandet gäller inte för-
troendevalda (»ombudsmenn»). I den svenska brottsbalkens stadgande om
myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning stadgas uttryckligen,
att straffhotet inte gäller »den som är ledamot av beslutande statlig eller
kommunal församling».

Riksdagsledamöter, ministrar mm. Riksdagsledamöterna är förtroende-
män som handhar en viktig statsfunktion, den lagstiftande makten. Parla-
mentarikerna har en i grundlag stadgad särställning. I de nordiska länder-
nas lagstiftning är riksdagsledamöternas straffrättsliga ställning reglerad på
olika sätt. Enligt dansk, norsk och svensk rätt jämställs de med andra valda
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förtroendemän, och de har alltså straffrättsligt tjänstemannaansvar med ovan
beskrivna inskränkningar. I Finland har frågan varit oklar, men vår riks-
dag fattade för ett par år sedan ett intressant beslut, enligt vilket en riks-
dagsman inte kan betecknas såsom tjänsteman ens enligt det vidsträckta
tjänstemannabegreppet i vår strafflag. Det färska finska betänkandet om
tjänstemannabrotten är inne på samma linje. En riksdagsledamot skulle dock
kunna straffas för mutbrott som hänför sig till hans verksamhet som folk-
representant. Den s.k. parlamentariska immuniteten innebär, att en riks-
dagsledamot inte kan ställas till svars för sina uttalanden eller annat hand-
lande i riksdagen förutom i vissa undantagsfall. Immuniteten gäller förstås
inte handlande utanför riksdagsarbetet.

Ledamöterna i statsrådet, ministrarna, kan visserligen betecknas såsom
tjänstemän i straffrättsligt hänseende, men deras straffansvar i minist er upp-
draget är dock begränsat. Orsaken till begränsningen är strävan att skydda
ministrarna för otillbörliga trakasserier. Ministrarnas särställning återspeglas
även i de stadganden enligt vilka forum för tjänsteåtal mot dem är riksrätt
resp. i Sverige högsta domstolen. Det finns speciella regler även om väckande
av sådant åtal. T.ex. enligt finsk lag förutsätts att beslut om åtal fattas av
riksdagen eller av republikens president.

3. I ett renodlat idealsystem skulle endast anställda i tjänsteförhållande
handha uppgifter som innebär användande av offentlig makt. Så är det
emellertid inte i praktiken i nuvarande komplicerade samhällen, utan dylika
uppgifter har anförtrotts även sådana personer som står i arbetsavtalsför-
hållande till ett offentligt samfund. Detta faktum måste förstås beaktas även
i lagstiftningen. En arbetstagare i arbetsavtalsförhållande till ett offentligt
samfund har således jämställts med tjänsteman i den finska strafflagens
(40 kap. 1 §) och svenska brottsbalkens (20 kap. 2 §) stadganden om mutbrott
samt i den danska strafflagens nya stadgande (152 a §) och svenska brotts-
balkens (20 kap. 3 §) stadgande om brott mot tystnadsplikt. Enligt min
mening är den rätta metoden just den, att ett dylikt utvidgat tjänstebrotts-
ansvar bör gälla endast vissa brottstyper där detta anses vara absolut nöd-
vändigt. Detta måste nog ändå betecknas som en nödlösning.

Det straffrättsliga tjänstemannabegreppet är och torde även framdeles
vara vidsträckt. Uppmärksamhet måste fästas inte bara vid det formella
tjänstemannaförhållandet utan även vid uppdragets karaktär. Valda för-
troendemän bör vara underkastade ett snävare tjänstebrottsansvar än ut-
nämnda tjänstemän. I vissa brottsbeskrivningar har det visat sig nödvän-
digt att med tjänstemän jämställa andra offentligt anställda.

29
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V. Tjänstebrottskriminaliseringarna

1. Massmedierna och den stora allmänheten har en något förvrängd
bild av tjänstebrotten. Allmänheten fäster uppmärksamhet vid vissa grövre
brott i tjänsten, t.ex. mutbrott, förskingring av anförtrodda medel och grova
fall av maktmissbruk. Den numerära brottsstatistiken toppas dock av täm-
ligen lindriga blankostraffbud om tjänstefel. Brottsstatistiken visar också,
att särskilt i de äldre nordiska tjänstebrottskatalogerna finns det flera
straffstadganden som tillämpas ytterst sällan. I denna avdelning betraktas
vissa typer av tjänstebrottsbeskrivningar.

2. De flesta nordiska tjänstebrottskatalogerna innehåller sådana slags
brott som kan begås endast av tjänstemän i viss ställning. Det finns straff-
paragrafer som endast gäller domare, åklagare, brottsutredare, fångvaktare
samt post- och teletjänstemän. Sådana snäva straffstadganden har förstås
viss pedagogisk betydelse. Genom dem kan lagstiftaren också differentiera
straf f skalorna på önskvärt sätt.

Den nyare strafflagstiftningen opererar med abstraktare avfattade brotts-
beskrivningar. Tidigare kasuistiska straffstadganden har syntetiserats. Som
exempel kan nämnas den svenska brottsbalken, som inte längre innehåller
dylika speciella tjänstebrott. Syntetiseringen bör dock inte vara något själv-
ändamål. Om den förs till ytterlighet, kan brottsbeskrivningarna bli svår-
förstådda även för jurister och ännu mer för personer utan juridisk utbild-
ning. Det gäller alltså att finna en gyllene medelväg.

3. De äldre strafflagarna, av de nordiska ländernas särskilt Finlands
och Norges, innehåller vissa s.k. oegentliga tjänstebrott. Med dem avses så-
dana gärningar som är straffbara även då gärningsmannen inte har tjänste-
mannaställning, men som straffbelagts i ett särskilt strängare stadgande
om gärningsmannen är en tjänsteman. Sådana straffbud kan gälla t.ex.
förskingring, förfalskning, trolöshet mot huvudman eller av tjänsteman be-
gånget nödgande.

Denna lagstiftningsteknik kan anses vara föråldrad. Speciella stadganden
om oegentliga tjänstebrott behövs inte, utan gärningsmannens tjänstemanna-
ställning kan beaktas antingen såsom en straffskärpande straffmätningsgrund
eller på det viset att en tjänsteman i sådant fall döms både för det allmänna
brottet och för tjänstefel enligt ett blankostraffbud (s.k. ideell brottskon-
kurrens). I vartdera fallet framgår det alltså av domen, att viss straffskärp-
ning skett på grund av gärningsmannens tjänstemannaegenskap. Det senare
alternativet, där alltså gärningsmannen anses ha begått också ett tjänstefel,
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kan skilja sig från det förra bl.a. i fråga om påfölj ds valet, reglering av åtals-
rätten, preskriptionsfrågor och kanske även beträffande den offentliga upp-
dragsgivarens skadeståndsansvar. För den skull menar jag, att den senare
konstruktionen är att föredra. Den markerar även tydligare, att tjänsteman-
nen också har handlat i strid mot sina tjänsteplikter. I ett system med
särskilda straffarter för tjänstemän, såsom i det finska och norska systemet,
är denna konstruktion nästan ofrånkomlig.

4. Den kanske svåraste principiella och lagstiftningstekniska frågan gäl-
ler användandet av s.k. blankostraffbud. De är ju betänkliga ur den straff-
rättsliga legalitetsprincipens synpunkt. Å andra sidan har det visat sig i prak-
tiken ytterst svårt att helt undvika i vissa avseenden öppna tjänstebrotts-
beskrivningar. Detta beror närmast på att olika tjänstemäns ställning och
uppgifter varierar stort. Även de nyaste tjänstebrottsstadgandena, nämligen
de svenska, innehåller drag av blankokriminaliseringar. I det färska finska
lagutkastet har likaledes konstaterats, att det inte i praktiken är möjligt att
helt undvara sådana öppna tjänstebrottsbeskrivningar, trots deras princi-
piella betänklighet. Särskilt tydligt framgår detta faktum då man granskar
militärstraffstadgandena. I alla nordiska militärbrottskataloger har man varit
tvungen att använda öppna straffstadganden (55 § i den danska militär-
strafflagen, 45 kap. 15 § i den finska strafflagen, 77 § i den norska mili-
tärstrafflagen och 21 kap. 18 § i den svenska brottsbalken).

Blankostraffteknikens svagheter kan i någon mån minskas genom att
tjänstemännens allmänna tjänsteplikter definieras i tjänstemannalagstift-
ningen samt genom att olika tjänstemäns uppgifter och skyldigheter närmare
preciseras i författningar och administrativa föreskrifter för respektive för-
valtningsområde. T.ex. den nya finska statstjänstemannalagen innehåller
ett helt kapitel om tjänstemännens allmänna skyldigheter. De för en viss
tjänst specifika tjänsteplikterna måste däremot regleras i författningar och
föreskrifter som gäller just ifrågavarande förvaltningsområde och tjänste-
typ. Vaga formuleringar i stil med »vad som annars kan anses höra till
tjänstemannens uppgifter» eller »vad som enligt sakens natur bör iakttas»
borde i varje fall undvikas.

Utvecklingen har gått mot mer allmänt avfattade, abstraktare och längre
syntetiserade tjänstebrottsbeskrivningar. Om detta överdrivs, leder det dock
till svårtolkade och pedagogiskt otillfredsställande formuleringar. Öppna
straffbud kan i praktiken inte helt undvikas. Deras innehåll bör preciseras
genom uttryckliga förvaltningsrättsliga bestämmelser om tjänsteplikterna.
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VI. Disciplinansvaret

1. Vid sidan av det straffrättsliga ansvaret står tjänstemännen också
under ett disciplinärt ansvar. Det disciplinära förfarandet är en förvaltnings-
rättslig process. Disciplinära påföljder påförs av det ämbetsverk där tjänste-
mannen tjänstgör eller av ett särskilt disciplinärt organ inom förvaltnings-
organisationen. Ändring söks genom förvaltningsbesvär. I Island torde inte
förekomma egentligt disciplinärt förfarande, men en tjänsteman kan under
vissa förutsättningar avskedas.

Stadgandena om det disciplinära förfarandet och de disciplinära påfölj-
derna varierar i de olika nordiska länderna. Det disciplinära förfarandet an-
vänds framför allt i sådana fall, då det är fråga om smärre tjänsteförseelser.
Gemensamt för den danska, finska, norska och svenska tjänstemannalag-
stiftningen är nämligen, att varning kan påföras såsom disciplinär påföljd.
Men enligt dansk och finsk tjänstemannalagstiftning kan i disciplinär ord-
ning avsättas en tjänsteman som visat sig olämplig som tjänsteman. I de
övriga nordiska länderna kan en tjänsteman i motsvarande fall avskedas,
men detta betecknas inte såsom ett disciplinstraff. Såsom disciplinstraff före-
kommer dessutom enligt dansk rätt böter eller överförande till annan tjänst
eller ställning, enligt finsk rätt skiljande från tjänsteutövning (suspension),
enligt norsk rätt förlust av anciennitet på viss tid samt enligt svensk rätt
löneavdrag för högst trettio dagar. Jag förbigår i denna framställning det
speciella militära disciplinförfarandet.

Alldeles obetydliga tjänsteförseelser föranleder i praxis inte något dis-
ciplinstraff. En förman eller annan tillsynsmyndighet kan i sådana fall ge
tjänstemannen en anmärkning. En sådan tillrättavisning är ingen disciplinär
påföljd och den antecknas alltså inte i tjänstematrikeln.

2. En central förutsättning för disciplinansvar är, att tjänstemannen
i förhållande till det offentliga samfundet i dess egenskap av arbetsgivare
har handlat mot sin tjänsteplikt eller försummat sina uppgifter eller upp-
trätt på ett sätt som står i strid med tjänstemannens ställning. Förutsätt-
ningarna beskrivs i lagstiftningen med mer allmänt hållna uttryck än de de-
taljerat preciserade brottsbeskrivningarna. I ett disciplinärt förfarande är
det alltså fråga om tjänstemannens förhållande till uppdragsgivaren. De i
praktiken vanligaste fallen i de nordiska länderna har samband med missbruk
av alkohol. Om en tjänsteman i utövning av tjänsten förfar så, att någon
utomstående person vållas skada eller olägenhet, anlitas däremot det straff-
rättsliga ansvarssystemet. I disciplinär väg kan nämligen inte behandlas
skadeståndsanspråk.
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Den tjänstemannakrets som kan påföras disciplinära påföljder är snävare
än den som har straffrättsligt tjänstemannaansvar. Domarna och vissa
ledande tjänstemän står i de flesta nordiska länderna utanför det disciplinära
ansvaret. Detsamma gäller förtroendevalda samt sådana anställda som inte
är egentliga tjänstemän men handhar offentliga uppdrag.

Det straffrättsliga och det disciplinära ansvarssystemet konkurrerar på
ett brett område. Ju snävare det straffrättsliga ansvarsområdet är desto större
betydelse får disciplinansvaret. Ansvarsformernas inbördes förhållande är
sådant, att då åtal väckts kan disciplinärt förfarande för samma gärning
inte göras anhängigt och, om sådant redan är anhängigt, avbryts det. En-
ligt dansk rätt är dessa förfaranden dock helt oberoende av varandra. Om
domstolen förkastar åtalet, kan disciplinär påföljd inte mera påföras för
det påstådda tjänstefel som domstolens dom gäller. A andra sidan utgör
inte det disciplinära förfarandet eller ens en redan påförd disciplinär på-
följd något hinder för en brottmålsrättegång på grund av samma förfarande.
En redan påförd disciplinär påföljd bör då tas i betraktande såsom ett skäligt
avdrag från de straffrättsliga påföljderna.

3. Det disciplinära förfarandet har vissa svagheter jämfört med straff-
process inför domstol. Jag har redan nämnt, att förutsättningarna för dis-
ciplinprocess beskrivits mindre exakt än strafflagens brottsbeskrivningar.
Det disciplinära förfarandet gäller en snävare personkrets än det straffrätts-
liga ansvarssystemet. Allmänhetens tillit till ett disciplinorgan inom den ad-
ministrativa hierarkin torde vara mindre än förtroendet för domstolarna.
Garantierna för rättssäkerheten är kanske inte lika starka som i domstols-
process. Allmänheten kan inte föra talan och inte få inblick i en disciplinär
process. Av dessa orsaker är det skäl att noga överväga gränsen mellan
straffprocess och disciplinärt förfarande.

Det disciplinära ansvaret är ett viktigt komplement till tjänstemännens
straffansvar. Det disciplinära förf ärandet kan inte tillföljd av dess begräns-
ningar och svagheter ersätta det centrala området för straffansvar. Rätt-
skyddsgarantierna vid disciplinprocesserna bör förstärkas.

VII. Påföljdssystemet

1. Enligt alla nordiska länders strafflagar kan för tjänstebrott ådömas
allmän straffart, böter eller frihetsstraff. Däremot skiljer sig påföljdssyste-
men i fråga om de särskilda straffarter som gäller endast tjänstemän. Så-
dant straff är framför allt avsättning, enligt den finska strafflagen också
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skiljande från utövning av tjänsten samt varning. I den finska och norska
strafflagen förekommer avsättning som straffalternativ i straffskalorna för
vissa tjänstebrott. Den föråldrade finska strafflagen innehåller några tjänste-
brott för vilka stadgats avsättning såsom det enda straffet — något som
vållat svårigheter då en utomstående (extraneus) deltagit i gärningen.

Jämlikt finsk och norsk lag kan till avsättning dömas också såsom
bistraf f, om en tjänsteman gjort sig skyldig till allvarligare brott, vilket också
kan vara annat än tjänstebrott. I den norska strafflagen stadgas (29 §)
dessutom, att gärningsmannen i vissa fall kan fråntas rätten att inom en
tid på högst fem år inneha viss offentlig ställning. Enligt den svenska brotts-
balken (20 kap. 4 §) kan vissa förtroendevalda av domstolen skiljas från
uppdraget, om de begått allvarligare brott.

Den danska och isländska strafflagstiftningen har intagit en annan stånd-
punkt: Domstolen kan inte döma en tjänsteman till avsättning, utan av-
skedandet är alltid en tjänstemannarättslig fråga.

I det nya finska betänkandet föreslås inga radikala ändringar i vårt på-
följdssystem för tjänstebrott: Avsättning skall enligt förslaget fortsättningsvis
användas dels såsom bistraff för vissa grövre tjänstebrott, dels såsom till-
läggstraff för sådan tjänsteman som blir dömd för medelgrovt eller grövre
brott. Varning skall också alltjämt förekomma såsom särskilt huvudstraff
för lindriga tjänsteförseelser. Från strafflagen skall däremot utgå påföljden
skiljande från utövning av tjänsten (suspension).

2. Det centrala spörsmålet gäller avsättning. Borde avsättning före-
komma såsom straffrättslig påföljd eller inte? Ett nekande svar kan moti-
veras framför allt med den principen att tjänsteförhållandet borde likställas
med arbetsavtalsförhållande. Detta innebär att en arbetstagare som gjort
sig skyldig till allvarligare brott kan antingen avskedas eller uppsägas med
omedelbar verkan på grund av detta avtalsbrott. I gränsfall kan man även
peka på den omständigheten att domstolen i sin straffdom fäster uppmärk-
samhet endast vid den enstaka gärningen, varemot förvaltningsmyndigheten
kan beakta tjänstemannens hela tjänsteutövning i längre tidperspektiv. Ur
tjänstemännens synpunkt torde det dessutom vara så, att ett förvaltnings-
rättsligt avskedande är mindre stämplande än en avsättning genom brott-
målsdom.

Å andra sidan synes allmänpreventiva synpunkter kräva, att domstolen
i brottmålprocess kan döma till avsättning när en tjänsteman genom allvar-
ligt brott har visat sig ovärdig att inneha ett offentligt värv. Då kan sam-
manhanget mellan brottet och avsättandet tydligt markeras. Ifall avskedandet
tas till övervägande först senare i ett förvaltningsförfarande, borde dom-
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stolen då den utmäter straffet redan kunna förutse om det senare förvalt-
ningsförfarandet kommer att resultera i avskedande. En brottmålsrättegång
torde ge bättre rättssäkerhetsgarantier än ett administrativt förfarande. Klart
är att domstolen först efter grundligt övervägande dömer den åtalade tjänste-
mannen till ett så strängt straff som avsättning. Om domstolen däremot inte
anser att avsättning skall ådömas, torde detta beslut vara ett tämligen
vägande argument då förvaltningsmyndigheten för sin del kanske ännu tar
ställning till tjänstemannens eventuella avskedande.

Enligt min mening borde avsättning även framdeles vara möjlig såsom
straff rättslig påföljd för allvarligt brott. Varning har i Finland visat sig vara
ett lämpligt straff för oaktsamma och andra lindriga tjänsteförseelser.


