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Debatleder: marknadrättsdomamre Anne Ekblom-Wörlund, Finland:
Debatlederen hälsade alle välkomna och indlede med en kort presentation av deba-
tämnet, varefter hon redegjorde för mötesordningen och lemnade ordet til referanten.  

Referent: jur.dr. Jussi Matikkala, Finland:
Ärade odrförande, bästa deltagare. Det är trevligt att få tala här vid nordiska jurist-
mötet. Eftersom ni kanske redan läst mitt referat kan jag fatta mig ganska kort. Det 
centrala har jag här på två transparanger. Alltså på den ekonomiska verksamhetens 
område kan det finnas olika slags delikt. Och här har vi mest intresse för konkur-
rensbegränsande avtal, särskilt karteller och sen missbruk av dominerande ställning. 
För de här delikten kan ha stadgats olika slags sanktioner, straffrättsliga, förvalt-
ningsrättsliga alltså administrativa och/eller civilrättsliga såsom skadeståndsrättsliga. 
Och så finns det olika adressater här  nämligen först och främst företag som agerar 
på området, och liksom driver verksamheten, och sen individerna som står bakom 
det hela. Och detta att det finns alltså två adressater med här genomsyrar egentligen 
hela den här frågeställningen och diskussionen. Det intressanta här och viktiga är att 
ansvarsstrukturerna när det gäller individer och företag är väldigt olika och det är en 
viktig juridisk punkt här. Sedan en annan sak är att det kan väldigt väl finnas olika 
intressen, alltså det är inte givet att individernas och företagens intressen i alla fall 
pekar åt samma håll.

Sedan kort till rättsläget. Det är USA som även här har spelat en framträdande roll 
och därifrån kommer också de där väldigt hårda straffrättsliga åtgärderna på områ-
det. Och sen har vi EU som bekant saknar straffrättslig kompetens, och den opererar 
med ett administrativt sanktioneringssystem. Dess bas är i Romfördraget och i rådets 
förordning 1/2003 samt i bötesriktlinjerna och leniency-programmet. Det sistnämnda 
innebär alltså att den kartellist som liksom först anmäler det hela till konkurrens-
verket kan fritas från konkurrenssanktionerna eller åtminstone få betydande rabatt 
på sina sanktioner. Sen kort om det danska, finska, norska och svenska systemet. 
I Danmark har man främst straffrättsliga böter men det finns också administrativt 
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bötesföreläggande, materiellträttsligt är det väl rätt samma sak. I det finska systemet 
har vi en konkurrensbrottsavgift, alltså en administrativ sanktion. I Norge har man ett 
tvåspårigt system med både överträdelsesgebyr och straffrättsliga sanktioner. Och det 
norska systemet är på det sättet hårdare än det danska, att det finns också möjlighet 
till fängelsestraff i den norska lagen. I Sverige har man ett ganska likadant system 
som hos oss i Finland men nu i den nya svenska konkurrensregleringen har man infört 
sanktionen näringsförbud. Och det där näringsförbudet är mycket intressant därför att 
det uppfattas av många som ett slags ”lättkriminalisering” dvs att det är en sanktion 
för individer men inte ett straff och därför utgör det så att säga en viss kompromiss 
mellan rent administrativa system och sådana som till exempel det norska systemet.

Därefter har jag i referatet lite berört kriminaliseringsprinciper såsom skyddsob-
jekt, ultima-ratio principen, kravet på att definiera kriminaliseringarna klart i lagen 
mm, och det har väl gett vid handen åtminstone att det inte är påkallat att krimina-
lisera missbruk av dominerande ställning, på grund av svårigheter när det gäller till 
exempel definierandet av sådant missbruk i lagen samt avsevärda praktiska problem. 
Olika sanktioner har olika syften. Två stora läger här är prevention och retribution. 
Prevention innebär idén om att sanktionssyftet är att det skadliga beteendet minskar. 
Den pekar alltså mot framtiden medan det retributiva syftet har att göra med att 
sanktionera en redan begången rättsvidrighet, därför är det kännetecknande för just 
straffrätten. Kännetecknande för konkurrensdiskussionen har varit naturligtvis de här 
preventiva medlen och det finns omfattande diskussioner om hur höga optimala böter 
skulle vara för att verka preventivt. Det har framförts att det skulle vara fråga om 
väldigt höga höjder - sådana optimala böter skulle gå upp till kanske 150 procent 
utav årsomsättningen, har någon räknat. Men sen finns det andra motsvarande dis-
kussioner när man tillägger vissa andra ingredienser. Om man nämligen tar leniency-
sysemet med så förändras bilden något när det gäller hur och mot vem man måste 
rikta de här sanktionerna. Sen förändras bilden igen om man tar med individuellt an-
svar, särskilt fängelsestraff. Här måste även näringsförbudet nämnas. Och skadestånd 
i sin tur spelar också en roll, till exempel i USA har man det trefaldiga skadestånds-
beloppet och det har viss preventiv betydelse jämfört med till exempel nordiska så 
att säga normala skadeståndsbelopp som bara motsvarar den skada som uppkommit.

Det finns vissa för temat betydande tendenser. En är globaliseringen. Delinkven-
ten eller det delinkventa beteendet har mera och mera utländska anknytningar. Därför 
måste man ha regler som beaktar detta. Att nämna är sedan den snabba utvecklingen 
i konkurrensdelikträtten, det finns alltid någonting på gång, både i EU och i med-
lemsländerna. För tillfället är det till exempel vitboken om skadeståndsfrågor som 
behandlas och dryftas. Viktigt har även varit den straffrättsliga utvecklingen. Straf-
frätten har pragmatiserats jämfört med den klassiska straffrätten för 100 år sedan. 
Tecken på sånt är till exempel anammandet av straffansvar för juridiska personer, 
och sen finns det fenomen såsom utvidgat förverkande av vinning. Därvid diskuterar 
man även sådana saker som omvänd bevisbörda. Alltså en viss pragmatisering har 
ägt rum på den fronten. EU har å den ena sidan skapat en omfattande sanktionsrätt 
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varpå just den här konkurrensdelikträtten är ett paradexempel. Det är till stor del just 
därför att man saknat den straffrättsliga kompetensen. Men den påminner så pass 
mycket om straffrätt att många kallar just det här konkurrenssanktioneringssystemet 
för kvasistraffrätt. Och å andra sidan strävar EU hela tiden efter mera och mera makt 
och kompetens på straffrättens område så att en vacker dag kan det vara så att EU 
har den kompetensen och den här frågeställningen om konkurrensrätt och sanktioner 
börjar helt liksom från noll.

Jag jämför ännu helt kort straffansvaret med konkurrensdeliktansvaret. En väldigt 
viktig sak är att straffansvaret har utvecklats inom paradigmen individuellt ansvar, 
medan konkurrensdeliktansvaret har utvecklats inom ramen för företagets ansvar. 
När det gäller förfarandet finns det på den straffrättsliga sidan de europeiska män-
niskorättsgarantierna. En intressant fråga när det gäller konkurrensdelikt är i vilken 
utsträckning de här eller åtminstone likadana principer måste omfattas i en admini-
strativ process. Europeiska människorättskonvention och -domstol har anammat ett 
autonomt straff- och brottmålsbegrepp.

Beträffande ansvarsförutsättningarna kan man i straffrätten utgå ifrån ett brotts-
begrepp, och man kan fråga om det finns en motsvarande, någon sorts deliktstruktur 
på den administrativa sanktionsrättens sida. Specialsaker med brotts- eller straffan-
svar är att det finns också en försöks- och medverkanslära, för vilka det kanske inte 
finns direkta motsvarigheter på den administrativa sidan. En intressant tematik, under 
beaktande av att båda sidorna nu för tiden känner ansvaret för juridiska personer i 
någon form, är den subjektiva sidan hos ett företag. Vad är, med andra ord, ett före-
tagsuppsåt för någonting? Företagsoaktsamhet kan vara en lättare sak men det här 
med uppsåt är kanske inte lika lätt. Man kan väl inte bara tex kumulera individernas 
insikter vilket man kanske lättare kan göra bruk av på oaktsamhetens sida.

När det gäller den straffrättsliga påföljdssidan är den straffrättsliga proportionali-
tetsprincipen en ledande princip. Dess budskap är att straffet måste motsvara brottets 
grovhet. Straffet får inte överskrida vad som på det viset är proportionerligt. På den 
administrativa sanktionsrättens sida beaktas denna proportionalitet också, men det 
finns också en annan proportionalitet att beakta här, nämligen  en administrativ mål-
medel proportionalitet, ett exempel på vilken är den här diskussionen om optimala 
böter. Om man kan höja böterna så högt att de har den där avskräckande verkan, kosta 
vad det vill. De här proportionalitetsbegreppen kommer från Petter Asp. En speciell 
fråga är leniency, som är en lite svår sak för straffrätten, därför att det skulle kanske 
betyda att man måste anamma någon sorts plea bargaining eller kronvittnessystem. 
Nu för tiden är det ju så att man kan belöna en brottsling för att han har erkänt och 
redogjort för sina egna gärningar. Men i leniency-systemet belönas man för att re-
dogöra för även andras gärningar.

Tack ska ni ha. 

Korreferent: kontorchef  Jónína Lárusdóttir, Island:
Debatleder, referent, mødedeltagere.
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Jeg vil begynde med at takke for den ære at få lov til at være koreferent her i dag 
og jeg vil også takke referent Jussi Matikkala for hans udmærkede referat.

I.
I referatet behandler referenten en række forhold vedrørende spørgsmålet om 

straf for enkeltpersoner ved overtrædelse af konkurrenceloven. Referatet er for mig at 
se af generel karakter, og der tages i det ikke bestemt stilling til en række problemer, 
men der fremsættes en række interessante synspunkter. Jeg havde hellere set en mere 
bestemt stillingtagen til forskellige spørgsmål. Dette genspejler sig til dels i de teser 
referenten fremsætter. Derfor er der for mig at se visse problemer med at kritisere re-
feratets konklusioner. Referenten drøfter straffeansvars spørgsmål ud fra kriminalise-
ringsprincipper, nærmere betegnet hvorvidt de principper forhindrer at der pålægges 
enkeltpersoner straf for overtrædelse af konkurrenceloven, og referenten påpeger i 
den sammenhæng nogle forhold til overvejelse, men ser intet der kan forhindre at der 
straffes for overtrædelse af konkurrence loven. Jeg mener at man snarere først skulle 
overveje spørgsmålet om det over hovedet er rigtigt at straffe personer for overtræ-
delse af konkurrence loven, inden man ser på om der ligger noget til hinder for det i 
kriminaliserings principperne. Jeg vil derfor begynde med at overveje det spørgsmål. 
Dernæst vil jeg behandle nogle forhold i forbindelse med refe rentens drøftelse af 
krimi nali seringsprincipper. 

Referenten gennemgår hvor ledes det forholder sig med straffen for overtrædelse 
af konkurrenceloven i Danmark, Finland, Norge og Sverige og giver bolden videre 
til mig vedrørende islandsk ret. Jeg vil derfor til slut gennemgå kort hvorledes forhol-
dene er omkring dette i Island.

Referenten drøfter også den tilbøjelighed der er til at pålægge virksom heder ad-
ministrative bøder, og de spørgsmål om menneskerettigheder der kan opstå i den 
anledning. Jeg er enig med referenten om at man ikke bør glemme spørgsmål om 
rettigheden til ikke at kriminalisere sig selv og rettigheden til ikke at blive straffet 
to gange for den samme lovovertrædelse, men jeg mener ikke at  menneskerettighe-
derne forhindrer at der både foreskrives straf til personer og administrative bøder til 
virk somheder for overtrædelse af konkurrenceloven. Jeg vil ikke gå  i detaljer på det 
område men give eksempler på hvorledes man har løst disse forhold i Island.

II.
Man kan spørge om der kan argumenteres for at straffe enkeltpersoner for over-
trædelse af konkurrenceloven, selv om der ikke foreligger nogen hindring herfor i 
kriminaliserings principperne.

I den forbindelse vil jeg påpege følgende:
I de seneste ti år eller deromkring er det synspunkt blevet dominerende, blandt 

andet i internationalt samarbejde, at karteller både er betydelig mere almindelige 
og betydelige mere skadelige end man tidligere har ment. Denne vurdering støtter  
sig ikke mindst på den erfaring man har kunnet drage af forskellige former for  
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omfangsrige karteller der er afsløret i denne periode. Erfaringerne har vist at virk-
somhedernes fortjeneste og sam fundets tab ved karteller er enorme.

Bag virksomhederne står der ledere af kød og blod som tager beslutning om at 
deltage i et kartel. Sådanne beslutninger tages med overlæg og ikke i momentan uli-
gevægt som det gælder for mange forbrydelser. Overtrædelserne foretages i dybeste 
hemmelighed, i almindelighed med deltagelse af andre på vedkommende marked. 
Der er med spilteoretiske økonomiske undersøgelser argumenteret for at optioner 
og andre former for resultatorienteret aflønning til ledere kan være et incitament for 
lederne til at blive fristet til at deltage i et kartel for at maksimere deres udbytte på 
kort sigt. Hvis lederne ikke blev straffet for karteldeltageles, ville man risikere, at  de 
ville blive  yderligere fristet til det, i tillid til at det ikke ville ramme dem personlig.

I betragtning af at virksomheder kan opnå en betydelig gevinst ved deltagelse i et 
kartel, står det klart at konsekvenserne af en lovovertrædelse skal være betragtelige for 
at den præventive virkning bliver tilstrækkelig og for at virksomheder ikke blot betrag-
ter bøderne som en af udgiftsposterne de skal medregne når de deltager i et kartel. Des-
uden bør man tænke på at man - når virksomhederne skal betale bøder - reelt straffer 
aktionærerne eftersom bøden i sidste instans har indflydelse på virksomhedens drift.

Endelig bør det påpeges at man har sandsynliggjort at regler om strafned sættelse 
(e. leniency) vil virke endnu bedre hvis deltagelse i et kartel medfører straf for 
 personer. For enkeltpersoner er der et større incitament til at oplyse myndig hederne 
om karteldeltagelse hvis de ved, at de i sådanne tilfælde selv kan undgå straf. Derfor 
må det af hensyn til en tilstrækkelig præventiv virkning anses for nødvendigt at le-
dere straffes for disse overtrædelser.

Yderligere kan man overveje om det er rimeligt at enkeltpersoner idøm mes bøder 
for kartel eller om personer for sådanne overtrædelser skal straffes med fængsel. 
Hvis enkeltpersoner kun idømmes bøder, kan virksom hederne  jo betale bøderne for 
deres ledere og således afbøde bødernes  præventive effekt. I New Zealand har man 
undersøgt muligheden for at foreskrive at noget sådant er ulovligt. Det rejser imid-
lertid et spørgsmål om hvordan man kan efterfølge sådan en lov. Endelig kan det i 
denne forbindelse påpeges at undersøgelser viser at muligheden for fængselsstraf for 
karteldeltagelse har enorm præventiv effekt for folk i forretningslivet.

Jeg mener at ovenstående synspunkter er argumenter for at deltagelse i et kartel 
skal være strafbart for personer og at fængselsstraf skal være mulig.

Derimod mener jeg at man ikke bør straffe enkeltpersoner for misbrug af domi-
nerende stilling. Der kan dog ikke være tvivl om at misbrug af dominerende stilling 
kan medføre betydelig skade for samfundet. Således kan fx under prisfastsættelse hos 
et dominerende firma med henblik på at jage mindre konkurrenter ud af markedet 
mindske konkurrencen alvorligt. Dette kan argumentere for at misbrug af domine-
rende stilling bør straffes tilsvarende som karteldeltagelse.

Det der imidlertid her kan skabe problemer, er at det kan blive nød vendigt at 
udføre en indviklet økonomisk analyse for at klarlægge hvorvidt  et  firma har en 
dominerende stilling eller ej. I visse  tilfælde kan det være vanskeligt for et firma at 
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vide om det har dominans i kon kurrence lovens forstand. Endvidere bør man gøre 
sig klart at der med kon kur rence lovens bestemmelser om forbud mod misbrug af 
 domi nerende stilling nedlægges forbud mod en adfærd der kan være naturlig og li-
gefrem kon kurrencefremmende hvis det drejer sig om et firma der ikke har en domi-
nerende stilling. Endelig skal man huske på, at det normalt ikke er konkurrenter som 
sammen misbruger en dominerende stilling, hvilket er tilfældet med karteldeltagelse.  
I betragtning af dette mener jeg at der ikke er grund til at straffe for misbrug af do-
minerende stilling. 

III.
Jeg er enig med referenten om at intet i kriminaliseringsprincipperne forhindrer at 
overtrædelse af konkurrenceloven gøres strafbare.

Referenten minder om at man bør undersøge om andre og mildere udveje i gæl-
dende lov er tilstrækkelige til at opnå målet og nævner i den sammenhæng specielt 
erstatning. Jeg vil gøre opmærksom på at der ifølge en rapport som Europaunionens 
Kommission lod udarbejde i 2004, kun er afsagt 60 domme i unionens lande hvor 
der blev lagt påstand om erstatning for overtrædelse af konkur rence loven. Der blev  
idømt erstatning i 28 sager. Rapportens konklusion er at der findes en lang række 
hindringer for erstatningssager af denne art i medlemslandene. Den 8. april i år har 
Kommissionen udgivet en hvidbog med forslag til ændring af lovgivningen på dette 
område der sigter mod at gøre det lettere for forbrugerne at opnå deres ret. Det står 
således klart at erstat nings sager ifølge gældende lovgivning i Europaunionen ikke 
forekommer en realistisk mulighed i dag. Her har Island imidlertid en særstilling idet 
der for nylig er afsagt domme hvor firmaers erstatningspligt over for en kommune og 
en forbruger for overtrædelse af konkurrenceloven anerkendes. Erstatningen i forbru-
gerens sag blev tildømt efter skøn.

Hovedreglen i Europa er at erstatningen består af det tab som den skade lidte be-
visligt har lidt. Det kan vise sig at være overordentlig vanskeligt at bevise et tab 
ved et kartel. Det er også sand synligt at det skyldige selskabs gevinst er større end 
tabet for de skadelidte der søger erstatning. Endelig pålægges erstatningerne kun det 
skyldige selskab og ikke personerne der har deltaget i et kartel. Derfor mener jeg at 
det faktum at et selskab skal betale erstatning aldrig kan have samme præventive 
funktion som muligheden for fængselsstraf til enkeltpersoner.

Referenten påpeger med rette at straflempelse vækker intrikate spørgsmål om 
samspillet mellem ansvar hos enkeltpersoner og firmaet. Skal det faktum at en per-
son melder sig og oplyser myndighederne om hidtil et ukendt kartel, medføre at han 
fritages for straf? 

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på den særlige stilling for karteller. 
De begås i yderste hemmelighed, tit med deltagelse af mange parter på vedkom-
mende marked, og erfaringen viser at virksomheder foretager  mange forskellige 
transaktioner for at skjule denne ulovlige virksomhed. Derfor kan det være yderst 
vanskeligt at oplyse om den. Undersøgelser viser at regler om straflempelse kan være 
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en effektiv mulighed for at oplyse kartel hvis de udformes rigtigt. Som eksempel 
kan nævnes at virk somheder i USA fra 1997 til udgangen af 2004 havde fået 2,5 
milliarder US-dollars i bøde for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, og 90% 
af bøderne kunne henføres til sager hvor ansøgere om straflempelse havde hjulpet til 
med efterforskningen.

Regler om straflempelse foreskriver i almindelighed at den virksomhed der først an-
melder et kartel, skal have eftergivelse eller lempelse af bøder. Regler om straflempelse 
tjener således til at så mistillid mellem deltagerne i et kartel og svække basis for det. 

Man bør huske på  formålet med straflempelsesregler når man under søger hvad 
der influerer på reglernes effekt. Som tidligere nævnt har lempelses regler større virk-
ning hvis et kartel kan føre til straf for personer. Det faktum er et incitament for 
personer til at tage initiativ til at fortælle om et kartel for selv at slippe for eventuel 
anklage og fængsel. Det er dog naturligvis en betingelse at personerne kan være sikre 
på at slippe for straf. Ingen tager kontakt med konkurrencemyndighederne og fortæl-
ler om et kartel for at redde sit firma fra at betale erstatning hvis han ved at han selv 
kan risikere anklage og endog fængsel for sagen. Derfor har straffe rettens regler om 
formildende omstændigheder ikke samme virkning her. Det er derfor min opfattelse 
at lempelsesregler både må omfatte enkeltpersoner og virksomheder hvis begge disse 
parter kan gøres ansvarlige for overtrædelse af konkurrenceloven.

IV.
Referenten beskriver i referatet hvorledes konkurrenceretten er i Finland, Sverige, 
Norge og Danmark i henhold til spørgsmålet om straf, og opfordrer mig til at gen-
nemgå situationen i Island. I de seneste år er der arbejdet meget på dette område i 
Island, og der blev i 2007 vedtaget en ændring af straffekapitlet i konkurrence loven.

Ifølge islandsk konkurrenceret straffes firmaer kun med administrative bøder for 
overtrædelse af konkurrenceloven. Enkeltpersoner kan pådrage sig strafansvar i form 
af fængsel eller bøde for kartel. Enkeltpersoner kan ikke pådrage sig strafansvar for 
misbrug af dominerende stilling. Der er indført udførlige bestemmelser om hjemmel 
til Konkurrencetilsynet til at nedsætte administrative bøder og frafalde fast sættelse af 
bøder for et firma der har taget initiativ til at give Konkurrence tilsynet oplysninger 
om eller dokumentation for et kartel under  nærmere betingelser. Der indførtes også 
hjemmel til under tilsvarende betingelser at frafalde anklage mod enkeltpersoner. 
Det blev bestemt at over trædelse af konkurrenceloven kun kunne efterforskes som en 
kriminalsag hvis Konkurrencetilsynet havde indgivet anmeldelse til politiet. På den 
måde har man sikret at enkeltpersoner kan fremkomme med oplysninger om et kartel 
uden at komme i fare for at blive anklaget. Endelig indførtes bestem melse om at det 
ikke var tilladt at anvende oplysninger som lederen af et firma har givet til Konkur-
rencetilsynet, som bevismateriale i en kriminalsag rejst mod ham for overtrædelse af 
lovens bestemmelser. Således har man forhindret at muligheden  for at krænke folks 
ret til ikke at kriminalisere sig selv i en administrativ sag.
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V.
I dette indlæg er jeg kommet til følgende konklusioner:

Der er argumenter for at enkeltpersoner bør kunne straffes med bøde eller fængsel 
for deltagelse i et kartel.

Det er ikke fornuftigt at pålægge enkeltpersoner straf for misbrug af dominerende 
stilling.

Muligheden for erstatningsansvar for firmaer for degtagelse i et kartel kan ikke 
erstatte straf til personer for det.

Hvis straflempelsesregler skal tjene deres formål, må de omfatte personer der 
melder sig og anmelder et kartel. 

Professor Jan Schans Christiansen, Danmark: 
Mit Jan Schans Christiansen. Jeg er professor i selskabsret, men også formand for det 
danske konkurrenceråd. De kommentarer, jeg kommer med, er dog af privat karakter 
og kan således ikke tages til udtryk for, hvad rådets medlemmer i øvrigt mener. Jeg 
vil prøve at præcisere et par ting i forhold til de kommentarer, der er kommet, meget 
illustrative og gode kommentarer fra både referent og korreferent. Jeg taler fra et 
land, hvor den strafferetlige betydning for konkurrenceretten er relativt ny. Frem til 
1998 havde man i Danmark kun straffebelagt forbud mod bindende videresalgspriser. 
Der kom så i 1998 nogle ændringer, som gjorde, at forbud mod konkurrencebegræn-
sende aftaler og forbud mod misbrug af dominerende stilling også blev strafbelagt, 
dog således at der først kom nogle særlige regler om gentagelsessituationer på et 
senere tidspunkt. Men det specielle ved den danske tilgang er altså, at vi har haft 
strafferetten ind over på et relativt sent tidspunkt, for så vidt angår væsentlige dele 
af konkurrenceretten. Bøderne for Danmark er også efter manges opfattelse relativt 
lavt. Hvis man ser på de største bøder, der er givet, så er der selvfølgelig angående 
kartelspørgsmålet, det har været 5 mill. DKK. Typisk ligger niveauet mellem 400.000 
og 2 mill. DKK, så vi har en ganske beskeden bødestørrelse i forhold til, hvad man 
ser andre steder. Det kan man selvfølgelig diskutere, hvad er beskedent, men det er 
der mange, der skyder os i skoene rundt omkring fra Europa. Hvis man ser på per-
soner, er det således, at i Danmark kan man godt straffe personer for overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen. Det er faktisk et område, hvor man har set, at myndighe-
derne har strammet linierne – har lagt en fast linie i retning af at forfølge også per-
soner. I Danmark er det således, at selve straffesagerne håndteres af Statsadvokaten 
for Økonomisk Kriminalitet – i daglig tale SØK. SØK kører sagerne. Den danske 
konkurrencestyrelse, som er det udfarende organ, kan ikke pålægge bøder. Vi fik godt 
nok sidste år – i 2007 – regler om, at man i tilståelsessager kan udstede administrative 
bødeforlæg, men det specielle ved det er, at det er begrænset til sager, hvor man har 
en fast retspraksis fra domstolenes side, og hvor man også fra SØK’s side har givet 
samtykke til, at sagen afsluttes på den måde. Så man kan sige, at hos os ligger den 
strafferetlige kompetence for alle praktiske formål hos domstolene. Sagerne bliver 
forberedt og rejst af SØK. Det jeg nævnte før med hensyn til forsøget på at gå efter 



Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud 479

enkeltpersoner er motiveret ved, at man har sagt, vi er nødt til at gøre noget særligt her 
for simpelthen at gøre håndhævelsen effektiv. Mange vurderer, at de bøder, der har 
ligget i forhold til virksomheder, har været af begrænset størrelse. Det, der er syns-
punktet nu, er så – tror jeg – at vi er nødt til for at kunne gøre det effektivt at inddrage 
privatpersoner også. Hvis man ser på, hvad der er praktisk, så er det stadigvæk bøder, 
som ikke – du nævnte før en rig direktør – det er niveauet 10.000-25.000 DKK. Men 
det er også et område, hvor der arbejdes meget og diskuteres meget. Der er en debat 
i gang i Danmark med hensyn til, om vores håndhævelsesregler er effektive. Jeg skal 
ikke sige, hvad jeg selv mener om det, det er ikke så relevant, men fra politisk side 
og fra anden side debatterer man faktisk både bødestørrelser, og man diskuterer også, 
om man skal foretage andre stramninger. Skal man indføre fængselsstraf? Det har 
man ikke i dag. Det er også et tema, som man drøfter. Der er ingen tvivl om, at man 
hos myndighederne mener, at nogle af disse yderligere redskaber, herunder fængsels-
straf, nok vil kunne effektivisere håndhævelsen på dette område. Et andet spørgsmål, 
som du kom ind på, var spørgsmålet om erstatning. Der er problemet mange gange i 
sagerne – f.eks. i kartelsager – at det er meget svært at få folk samlet. Det drejer sig 
ofte om ganske mange, der har fået nogle ganske små tab. Isoleret set er det en byrde 
for den enkelte skadelidte at rejse sag, men den samlede økonomiske bet er dog stor, 
og det er muligt, at vores nye regler om gruppesøgsmål kan påvirke det billede. Det er 
muligt, at der kommer en anden udvikling der. Vi har for nylig fået nogle regler, som 
skulle gøre det nemmere at køre sager på det område. Men udviklingen er, at vi har 
forankret vores strafferet, sanktionssystem, i SØK, og så er det domstolene, der afgør 
disse sager. Så har vi en debat lige nu om, hvorvidt vores .... er effektive nok. Om 
man skal stramme, eller hvordan man skal stramme, og der vil selvfølgelig også være 
nogle, som mener, man ikke bør stramme. Det er en debat, der foregår lige nu. Hvor-
dan kan man effektivisere vores system. Som det sker på mange andre områder, er det 
ofte i tilknytning til konkrete sager, f.eks. kartelsager. I kølvandet på dem kommer en 
debat om disse ting. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at debatten kommer så tæt på 
konkrete sager, men det er en anden diskussion. Der er ingen tvivl om, at dette er et 
område, man bevæger sig frem af, og som også vil få opmærksomhed fremover. Tak.

Chefjurist, Max Oker-Blom, Finland:
Ärade ordförande, bästa deltagare i den här sektionen. Jag var länge tveksam om jag 
skulle ta till orda. Men efter att ha hört synpunkter enbart från det akademiska och 
det administrativa så tyckte jag att det skulle vara bra om också näringslivet skulle 
få komma till tals eftersom det vi diskuterar i högsta grad berör just de företag som 
arbetar innanför de här ramarna. 

Den här frågeställningen är på många sätt relativt problematisk och jag tycker det 
på ett ypperligt vis har beskrivits av referenten lät alldeles utmärkt referat och också 
korreferentens synpunkter var beaktansvärda. Men jag ska i alla fall peka på några 
svårigheter. För det första så tror jag att det skulle vara viktigt att också i Norden  
göra empiriska studier och jämföra de olika system vi nu har som referenten också 
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påpekade och som ordföranden delvis indikerade. För att komma underfund med 
huruvida de regler vi nu har träffar de berörda bättre eller sämre och för att kunna 
jämföra de olika Nordiska lösningarna och nu speciellt den isländska som just är 
den mest moderna just nu. För det andra så är det på sätt och vis en paradox inom 
näringslivet att man propagerar för fri konkurrens men samtidigt som man då har 
kunnat se gör sig skyldig till konkurrensbegränsande åtgärder. Och relativt skeptisk 
när det gäller att införa straffreglering. Och jag ska exemplifiera vad det här delvis 
beror på. Låt oss anta att moderbolaget är i Island och att det moderbolaget har ett 
dotterbolag i Finland och att det vi finska anställda närmast ledningen där som gör 
sig skyldiga till ett kartellbrott. Då uppstår ju naturligtvis frågan om man ska ställa 
moderbolagets ledning på Island till svars för det här kartellbrottet som de isländska 
dotterbolagets ledning har gjort sig skyldig till. Det här är ett problem som man på 
finska skulle kunna kalla för (ohörbart) det vill säga hur ska man rikta i så fall de här 
straffrättsliga reglerna. Samtidigt så är man inom näringslivet nogsamt medveten om 
man har en amerikansk eller anglosaxisk syn på näringslivet att de nuvarande ekono-
miska sanktionerna de facto biter också på aktionärerna som kanske överhuvudtaget 
inte har någonting med saken att göra. Om den ekonomiska sanktionen är stor så 
påverka det aktiekursen och det påverkar på det sättet aktionärerna och därför kan 
det hända att en straffrättlig reglering är ett vettigt sätt som man också har kommit 
till i USA i ekonomiska studier att låta å ena sidan aktionärerna gå fria och inte lida 
ekonomisk skada, å andra sidan låta de straffrättsliga reglerna påverka bolags ledning 
som de facto då har gjort sig skyldig till kartellbegränsande åtgärder. Ytterligare en 
synpunkt som kanske gör det här lite problematiskt när man talar om förmildrande 
reglering linjensi, är det att det finns ganska få ekonomiska uträkningar på det här. 
Det som finns som visar att om man tillämpar de här linjensireglerna fullt ut så kan 
det här få negativa ekonomiska konsekvenser. Det är ena är att det att vederbörande 
kommer väldigt enkelt undan, man kan lätt visa att om man har en vinst per år av en 
viss storlek så tar det två eller tre år för att så att säga betala igen det hela därför att 
man har fått linjensi och man fortsätter precis som om ingenting skulle ha hänt. Och 
då kan det hända att det här samma eventuellt kunde tänkas gälla för en fysisk ledning 
som får ett staffansvar och därefter fortsätter man som om ingenting skulle ha hänt så 
med det här vill jag säga att det finns olika följder av de här som man kanske också 
som man bättre borde känna till innan man går in för en straffrättslig reglering. Yt-
terligare så vill jag ta fasta på det vad korreferenten sa, hon noterade att resultatbonus 
kan stimulera till karteller och sett ur näringslivets synvinkel så är det ju naturligtvis 
på det sättet att så som ekonmilton Friedman en gång har sagt att the business och 
business is business, och det betyder att man är där som verkställande ledning för att 
öka på avkastningen för aktionärerna och om vi ska vara realistiska så är det i allra 
flesta fall så är ledningen fullt upptagen med att diversifiera sina egna produkter och 
koncentrerar sig på de omständigheter som de har möjligheter att påverka och i de 
allra flesta fall så låter de bli att delta i sådan verksamhet som tar bort tid av vad de 
egentligen borde syssla med. Och slutligen innan jag har en lite mera precis fråga till 
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referenten så är det någonting som man kanske glömmer bort i det här sammanhanget 
då man talar om att det kan bli fråga om dubbla straff, det vill säga en ekonomisk 
sanktion för bolaget å ena sidan och eventuellt ett straff för bolagsledningen, men 
det som man glömmer bort i det här sammanhanget är att det kan bli ytterligare ett 
tredje straff och det är den (ohörbart) kostnad som bolagsledningen har om det till 
exempel går på det sättet att dotterbolagschefen har gjort sig skyldig till det här och 
man tvingar moderbolagets ledning att avgå på grund av den här omständigheten. 
Så hela den här problematiken är mera kanske komplicerad än vad man vid första 
handen har för uppfattning om och här finns lite myter också inblandade i det här. Så 
som korreferenten också var inne på att saker och ting sker i största hemlighet och 
det här någonting som medierna verkligen frossar i. Jag tror att man måste vara på det 
klara på att det här är mer ändå en undantagsföreteelse. Bästa ordföranden, slutligen 
en konkret fråga till referenten som du säkert kan återkomma till här i slutet av den 
här sessionen. I Finland har vi i dagens läge ett näringsförbud och då är min fråga 
till referenten, jag är medveten om att man inte tillämpar det och jag vet att man för 
diskussioner om att göra såsom i Sverige, men kunde man inte redan idag tillämpa 
det näringsförbud vi har i konkurrenssammanhang, om svaret är ja så undrar jag hur 
man då ska tolka det att man inte har gjort det. Är det här ett eventuellt tecken på att 
man har insett att den här frågan är trots allt relativt komplicerad. 

Regeringsråd, Sten Heckscher, Sverige: 
Så förklaringen till att jag tar ordet är att jag ledde den utredning i Sverige som skrev 
förslaget till den nya konkurrenslag som träder i kraft i Sverige den 1. november. 
Men nu är det ungefär två år sedan jag gjorde det, så jag har ju glömt bort alltihopa. 
Jag tog med mig två sidor av sammanfattningen i frågan. För först var jag ju tvungen 
att försöka komma ihåg vad jag tyckte i kriminaliseringsfrågan. Och sedan var jag ju 
också tvungen att försöka lista ut något om varför jag tyckte vad jag tyckte. Jag är inte 
säker på att jag klarar det, men jag ska göra ett försök. Vår slutsats var att inte förorda 
kriminalisering. Men för att förstå vår ståndpunkt ska man ha några olika saker klara 
för sig. För det första att det nuvarande systemet innehåller en kvasikriminalisering. 
Till exempel så gjorde vi bedömningen att man är tvungen att beakta EKMR, artikel 
6, redan i det nuvarande systemet. Konkurrensskadeavgift är alltså redan kvasistraf-
frätt. För det andra så har jag ett förflutet inom straffrätten också, och då rörs man 
ofta till tårar av den tilltro olika aktörer sätter till straffrättens effektivitet. Många 
tycks tro att bara man använder straffrätten, bara man förbjuder något, så försvinner 
det. Och sådana förväntningar är i regel överdrivna. Det är samtidigt från politiska 
utgångspunkter väldigt populärt att kriminalisera. Det visar dådkraft, och dessutom 
tror man att det inte kostar så mycket att använda straffrätt. Det har ju ett högt sym-
bolvärde där man visar att det här tar vi verkligen på allvar. Och man behöver aldrig 
svara för huruvida det var effektivt eller inte. För det är ofta väldigt svårt att ta reda 
på vilken effekt kriminaliseringen hade. Allmänpreventiva effekter är inte lätta att 
räkna ut. Och det gäller inte minst på det här området. Det är ju rena gissningar att 
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ett individuellt straffrättsligt ansvar skulle ha starka preventiva effekter eller om det 
inte skulle ha det. Vi medgav ju i och för sig att en kriminalisering skulle kunna 
ha vissa allmänpreventiva effekter, men att det är rena gissningar vilka de skulle 
vara. Sedan är det ju också så att man på andra rättsliga områden kämpar för att 
komma bort från system med parallella förfaranden, alltså när man har både straf-
frättsliga och administrativa ingripanden. Det anses ju vara en felaktig modell på 
andra områden. I Sverige har man till exempel flera gånger försökt komma undan 
det här med trafikbrott och körkortssanktioner som är parallella förfaranden. Skulle 
man ha kriminalisering inom konkurrensrätten, så skulle man ju faktiskt få dubbla 
förfaranden på ytterligare ett område. För det är ju ingen som säger att man inte 
ska ha kvar det administrativa förfarandet och den administrativa sanktionen. Och 
då bör man överväga hur de där två förfarandena kommer att påverka varandra. 
Och vad det kan tänkas betyda i tidsutdräkt. De av er som hörde på diskussionen i 
går om rättsväsendets förtroendekapital kommer säkert ihåg att en av de viktigaste 
saker vi har att ordna inom rättsväsendet är att se till att människor får besked i tid. 
Det är jätteviktigt, inte minst på det här området. De här komplicerade ärendena 
tar ju redan idag väldigt lång tid att få prövade. Och om man då dessutom ska ha 
parallella förfaranden, köra två processer bredvid varandra, så lär det ju inte gå 
fortare. Sedan gjorde vi bedömningen att våra möjligheter att aktivt delta i kom-
missionens nätverk för konkurrensfrågor skulle försämras och att våra möjligheter 
att få relevanta upplysningar inom ramen för det systemet skulle bli sämre. Jag 
tycker också att det är lite lättvindigt att säga att man så enkelt kan kombinera en 
kriminalisering med leniencyprogrammet och bara utan vidare säga att då ska man 
kunna slippa straff. Det kan ju inte hjälpas att det trots allt finns en del straffrätts-
liga utgångspunkter för hur systemen ska se. Och det är ju som du säger så att då är 
vi inne i plee bargain igen. Och om vi inför det på det här området, ja då måste vi 
ju också ställa oss frågan om vi då ska införa det i hela vårt straffrättsliga system. 
Jag gjorde också den reflektionen när jag arbetade med det här att konkurrensrätten 
är en starkt nischad disciplin. Det är många som håller på med bara konkurrensrätt, 
och det finns då en risk att man inte beaktar hur det konkurrensrättsliga systemet 
förhåller sig till andra delar av rättssystemet. Det är åtminstone en fråga som man 
har anledning att ställa sig. Sedan är det ju inte säkert att man måste göra likadant, 
vara konsekvent, men relationen är inte oviktig. Nå, vi hade säkert en massa andra 
argument, det var väldigt många sidor vi skrev om den här kriminaliseringen, men 
det har jag inte läst nu. Men vi gick noga igenom de principer man brukar försöka 
beakta när man ska ta ställning till kriminalisering eller inte, och vi kom fram till att 
övervägande och starka skäl talade mot. En av de saker vi gjorde för att om möjligt 
begrava frågan om kriminalisering så att den inte skulle puppa upp igen var ju det 
som du nämnde, nämligen att vi föreslog ett system med ytterligare en administra-
tiv, individuell sanktion, näringsförbud. Det gjordes en del smärre förändringar i 
vårt förslag innan det togs av riksdagen. Men på det stora hela så har man tagit 
hela det paket som vi föreslog. Och apropå det senaste om huruvida man använder 
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näringsförbud eller inte så gjorde jag den reflektionen att de allra bästa sanktioner 
och sanktionssystem, det är ju de som man aldrig behöver använda.

Advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland: 
Tack. Mitt namn är alltså Carita Wallgren-Lindholm, jag är advokat från Helsingfors 
och som så många andra börjar jag med att tacka. Det är åtminstone första gången jag 
själv, när jag läste referentens inlägg, såg en så utförlig analys av alla de implikatio-
ner som detta kriminaliseringsinitiativ kan medföra. Sådant som man i sitt vardagliga 
värv reagerar för utan att ha förmågan att systematisera. Jag är också mycket tacksam 
över vad de två tidigare talarna “from	the	floor” sade, vilket gör att jag till den delen 
inte behöver säga mycket annat än hänvisa till det som redan uttryckts. 

Jag tycker att det som framkom ur presidenten i regeringsrättens tal var att vi 
inte vet tillräckligt om förslagets effektivitet. Skall det här verkligen fungera? Och 
när man besvarar frågan bör man också fundera över hur mycket mera främmande 
slags regler vi skall ha. Därför tycker jag, som jag tror att referenten avsåg, att vi ska 
skynda långsamt. Naturligtvis kan vi inte, på grund av EU, undvika att det i någon 
mån  kommer  ekonomiskt drivna främmande djur in i vår rättsordning och som pas-
sar bra eller mindre bra in i den. En parallell kan vara finansmarknadsregleringen. I 
värdepappersmarknadsregleringen har vi också både administrativ och straffrättslig 
reglering och myndigheterna har viss undersöknings- och sanktioneringskompetens. 
Jag tycker att de frågor som referenten tog upp är extremt relevanta, dvs parallell-
processerna och folks ovetskap om vilken roll de har i den sk förundersökningen. 
Förundersökningen är ju inte polisiär, utan är administrativ förundersökning där man 
skall samarbeta. Ur denna förundersökning får vi ofta en produkt och frågan är vad  
man skall göra med denna sedan när en eventuell egentlig förundersökning inleds. 
De här konkurrensrättsliga, administrativa prosesserna bygger  på bolagets totala 
samarbete medan ju förbudet mot självinkriminering	gäller i förundersökningen. 
Härmed åskådliggörs också att beviströskeln är lägre i det administrativa konkur-
rensförvarandet. 

Jag framställde redan att jag har en visst tvekan beträffande effektiviteten åt-
minstone på sikt, och jag vet inte om följande parallell är möjlig men som icke 
vetenskapare utan advokat så kan man kanske dra den: vad hände till exempel efter 
Sarbanes-Oxley när vi i Europa försökte fungera enligt denna massa olika regler 
som kan sägas leda till det som i Amerika kallas ” tick	the	box” mentalitet, där alla 
är fokuserade på att allt ska se korrekt ut. Man kan fråga sig om det faktiskt är på 
det sättet att denna ökade reglering driver fram ett gott ansvarsfullt beteende inom 
bolaget. Att hotet om straff åstadkommer den goda governance som inte företags-
ledningen annars har lyckats åstadkomma. Det finns också en annan sak som jag 
ställer mig tveksam till och det är utryckligen det som Max Oker-Blom var inne 
på dvs företagsledningens rättsskydd i de här processerna. Om vi tar Amerika som 
exempel kan konstateras att många nordiska bolag har hamnat in i amerikanska 
prosesser och man börjar också här få en viss uppfattning om hur det känns. 
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Ett enormt maskineri sätts igång där bolaget egentligen inte alltid hinner koncen-
trera sig på sin egentliga affärsverksamhet. Det finns någonting av en orimlighet i att 
man på, jag skall kanske inte säga lättsinniga grunder, för jag är inte konkurransrätta-
re och inte speciellt bevandrad i konkurrensrätt, men vad jag har kunnat iaktaga från 
ett bolags perspektiv, så i alla fall på ganska icke-substansierade grunder kräver fullt 
samarbete av ett företag jämte potentiellt hela dess personal. Advokaträttsligt innebär 
det ju omedelbart att man bör identifiera vilka alla som kan beröras när man börjar 
undersöka frågan internt och potentiella misstänkta bland bolagsledningen, vem var 
medveten om vad som påstås ha skett och alla dessa måste få egna ombud. Det blir 
omöjligt att gå enat och försöka lösa och utreda frågan utan man riskerar att få ett 
allas krig mot alla i synnerhet om leniency	kan bli aktuell. Också på individuell nivå 
kan osäkerheten i bolaget bli omtumlande, då frågan är vilka av ledarna visste, vem 
är skyldig, vem har åstadkommit detta, vem kommer att ”hängas ut”. Det kan också 
finnas skäl att framhålla som en allmän kommentar att ju mer reglering och närmast 
detaljreglering man har, desto svårare blir bolagsledningens navigerande bland reg-
lerna och när det tillkommer straff, en kriminalisering, driven av ekonomiska hänsyn,  
så kan det ofta bli ganska svårt att förstå om någonting egentligen är rätt eller fel. Och 
vi har sett att i många bolag finns det oenighet om huruvida det förelåg eller inte ett 
konkurrensbrott. Man kan sålunda inte bortse ifrån att rättsfrågan inte är alldeles lätt 
och det kan finnas olika kontrahenter inom ett bolag som båda i god tro upplever den 
ena att man har begått ett fel och den andra att man inte gjort detta. Då finns bolaget 
under många år i denna process, där material samlas, för att då sedan efter dessa år 
resultera i vetskap om att det begåtts eller inte begåtts fel, men under tiden har man 
nog sönder hemskt mycket inom bolaget. Kriminaliseringen av individerna riskerar 
att öka den interna erosionen. 

Slutligen vill jag också säga något anekdotartat att när man tittar på kartellregle-
ring eller konkurrensbrottsbekämpning i USA, så skulle jag nog vara mycket ovillig 
att ta modell därifrån inte bara därför att systemen inte passar här, men de är också så 
främmande för vår grundkultur. Historierna som berättas om åklagarna med uppsatta 
ekonomiska mål över hur många miljarder eller hur många fängelse- dagar de har 
utverkat det senaste året. De har väl visserligen knappast optioner som de får på gott 
resultat, men säkert i alla fall bedöms deras verksamhet av hur många de har haffat 
och hur mycket pengar de har fått in. Vad man ser av den processen, fastän på anek-
dotsidan, så tycker jag den skulle vara osympatisk och synnerligen oförenlig med vår 
nordiska rättskultur. Tack.  

Korreferent: kontorchef Jónína Lárusdóttir, Island:
Tidligere indeholdt den islandske konkurrencelov en bestemmelse om  at virk-
somheder både kunne få administrative og strafferetlige bøder. Det ændrede 
vi i lyset af MK i 2007, men vi fik en rapport fra professorer på Islands Univer-
sitet, der konkluderede, at  regler om fængselsstraf til personer og administra-
tive bøder til virksomheder ikke var en krænkelse af menneskerettighederne. 
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Til slut vil jeg minde om, at OECD i 2000 udgav en rapport om karteller. Her anslo-
ges det, at profitten af karteller i gennemsnit var 10% af salgsprisen, men at samfun-
dets tab kunne udgøre op til 20% af omfanget i de forretninger, som var omfattet af 
kartellet. I 2004 viste en anden undersøgelse højere tal end OECD-rapporten. 

Jeg mener, at der skal tages særskilt stilling til karteller, når man overvejer om 
enkeltpersoner skal kunne straffes for karteldannelse. Disse enkeltpersoners forbry-
delser har indflydelse på hele markedet og på forbrugere på det tilsvarende marked. 
Henset til forbrydelser som tyveri eller bedrageri, som eventuel kunne have virkning 
for en person eller et firma, finder jeg der rimeligt at straffe enkeltpersoner for kartel-
ler ligesom man straffer for tyveri. Tak.

Referent: jur.dr. Jussi Matikkala, Finland:
Helt kort måste jag besvara den frågan som ställdes av Max Oker-Blom, och jag 
besvarar den med ja.

Man kan diskutera straffrättsliga saker också i det här sammanhanget, det är tänk-
bart att införa sånt. Två saker måste hållas i minnet. Först och främst, straffansvar kan 
liksom inte tas bara separat här på bordet och dryftas om det är bra eller inte att ha det, 
utan det är alltid en del av något system. För det andra är det skillnad mellan att ha ett 
fängelsestraffhot, och att regelmässigt verkställa hotet. För en kriminalisering talar 
bla att det finns ett preventionsunderskott så långt ingenting drabbar individerna. För 
det andra talar för en kriminalisering att kartellbeteende är lika straffvärt som många 
gärningar som är belagda med straff. Det kan alltså vara ett likhetsproblem om de här 
kartellisterna går fria. Mot en sådan kriminalisering talar bla att EU inte för tillfället 
opererar med straffrättsligt ansvar. Och för det andra skulle leniency-systemet kunna 
finnas problematiskt i straffrätten. Jag tackar mycket och har väl överskridit alla an-
ständiga mått av tid. Tack.

Debatleder: marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund, Finland:
Det återstår för mig att tacka referenten ock korreferenten samt alla mötesdeltagare 
samt att förklara sektionsmötet avslutat.


