
Jussi Matikkala

Strafferetlige sanktioner 
ved konkurrenceretsbrud





Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud

Docent Jussi Matikkala, Finland

Referatet behandlar frågan huruvida konkurrensdelikt borde sanktioneras straffrätts-
ligt. Inledningsvis redogörs för delikt och reaktionsmöjligheter på den ekonomiska 
verksamhetens område. Sedan beskrivs kort EG:s reglering angående sanktionerin-
gen av konkurrensdelikt med utgångspunkt i rådets förordning 1/2003 samt sankti-
onssystemen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Dessa representerar ganska 
olika lösningar. Finland och Sverige har stått för ett administrativt sanktionsavgifts-
system. I Norge används ett tvåspårigt system med både administrativa och straff- 
rättsliga sanktioner. Straffbestämmelsen omfattar även fängelsestraffhot. I Danmark 
används bötesstraff och administrativt bötesföreläggande.
I det andra avsnittet diskuteras straffansvarsfrågor utifrån perspektivet av krimina-
liseringsprinciper. En kriminalisering förutsätter bl a att det finns ett skadligt bete-
ende, att ingen alternativ reaktion står rimligt till förfogande, att brottet och straffet 
kan definieras tydligt i lagen samt att de mänskliga rättigheterna beaktas. Framställ- 
ningen går sedan över till vissa senare tendenser såsom EU:s ökade straffrättsliga 
aktivitet och avgiftssanktionernas ökande popularitet. Till sist jämförs vissa drag hos 
delikt och sanktion med brott och straff.

Inledning1. 

Inom ekonomisk verksamhet kan det förekomma många slags lagstridigheter. Inom 
straffrätten har man bl a gjort en indelning i ekonomisk verksamhet som i sig är olag-
lig (t ex koppleri och penningtvätt) och olagligt beteende inom en i sig laglig eko-
nomisk verksamhet (t ex skattefusk eller miljöförorening i produktionsverksamhet). 
Här kan den förstnämnda typen förbises. Fältet av olagligt beteende inom en i sig 
laglig ekonomisk verksamhet kan i sin tur analyseras utifrån ett antal synvinklar. Här 
kan nämnas det kränkta skyddsintresset, gärningsformerna och de relationer inom 
vilka det oönskade beteendet äger rum. I sistnämnda hänseende kan det olagliga be-
teendet rikta sig mot beskattaren, det allmänna, konsumenter, avtalskumpaner, ägare, 
investerare, borgenärer och/eller konkurrenter.

Vissa reaktioner, som åtminstone delvis har olika funktioner har stadgats mot 
rättsvidrigt handlande. Till dessa hör

straff• 
förverkande• 
sanktionsavgifter• 
skadeståndsskyldighet• 
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ogiltighet av rättshandling• 
näringsförbud• 
förlust av ställning eller fördel• 
plikt att underkasta sig för utredning av ärendet erforderliga åtgärder.• 

Dessutom kan gärningen leda till inofficiella sanktioner (t ex förlust av anseende 
och rykte). Tyvärr drabbas i verkligheten ofta även andra än lagöverträdaren (t ex 
vederbörandes familj).

Olika ekonomiska delikt kan leda till olika sanktioner. Många gånger är det fråga 
om flera slags reaktioner. Näringsverksamhet utövas ofta inom ramen för en juridisk 
person. Det är möjligt att den juridiska personen drabbas av vissa sanktioner, perso-
nerna bakom bolagets verksamhet av andra. Vissa sanktioner påförs kanske i admi-
nistrativ ordning medan andra besluts om i en civil- eller straffprocess. Gärningen 
bedöms kanske i mera än ett förfarande.

Ett företag är ofta verksamt även utomlands. Det behövs således rättsliga struk-
turer som beaktar detta. Med tanke på bl a eventuella samarbetsbehov (exempelvis 
i fråga om effektivt informationsutbyte inom ECN-nätverket) kan det vara praktiskt 
motiverat att inte ha alltför olika regler för behandlingen av konkurrensoregelbun-
denheter i olika länder. Det är möjligt att internationella avtal och särskilt EG/EU-
rätten sätter t.o.m gränser för hur olika sanktionssystem kan vara1. EG-regleringen 
har haft stor betydelse för nationella konkurrenslagstiftningar. Amerikansk rätt har 
haft stort inflytande på området.

Finland blev medlem i EU 1995. Fram till 1992 hade brott mot konkurrensbe-
gränsningsförbud i Finland kriminaliserats som konkurrensbegränsningsbrott. Straff- 
hotet var böter eller fängelse i högst 1 år. Den straffrättsliga modellen ansågs dock 
inte vara en effektiv och ändamålsenlig påföljd i konkurrensbegränsningsärenden. De 
i domstolarna behandlade få konkurrensbegränsningsbrotten hade bara lett till milda 
bötesstraff. Dessa kunde inte anses ha någon större allmänpreventiv effekt. Brott mot 
förbud kunde behandlas smidigast i administrativ ordning av sådana myndigheter 
som specialiserat sig på konkurrensärenden. Att bedöma ekonomiskt faktaunderlag 
och lagbundenheter inom näringslivet är svårt utan specialkunskaper. Dessutom bör 
vid bedömningen av en förbjuden konkurrensbegränsningsåtgärd mera vikt fästas vid 
beteendets skadlighet för näringslivet än vid klandervärdheten hos gärningspersonens 
åtgärder. Med stöd av denna argumentering övergick man 1992 till ett system med en 
strafflik sanktionsavgift som skulle bestämmas i ett förvaltningsrättsligt förfarande 
samtidigt som formerna av förbjuden konkurrensbegränsning utökades och Konkur-
rensrådet utvecklades mot ett rättskipningsorgan. Nuförtiden utdöms sanktioner av 
Marknadsdomstolen. Utgången påverkades också rätt starkt av det faktum att EG 

1  T ex gemenskapsrättens allmänna principer och de allmänna EG-kriterierna för effektiva sanktioner 
torde kunna vara av intresse här. Den nya parallella kompetensen kan vara problematisk ur likhetssyn-
punkten, om kommissionens sanktionsnivå är mycket högre än den nationella.
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opererade med ett sanktionsavgiftssystem.2 Argumentationen representerar viktiga 
teman ännu i dag när man dryftar frågan om vilken roll straffrätten eventuellt borde 
ha i sammanhanget.

Man kan säga att övergången till denna sanktionsavgift på konkurrensrättens om-
råde öppnade ett nytt kapitel i Finlands moderna historia i fråga om straffliknande 
administrativa påföljder. Traditionellt har man haft skattetillägg. På 1970-80 –talen 
överfördes vissa främst bagatellartade massdelikt t ex felparkering från det tunga 
straffrättsliga maskineriet till mera summariska administrativa procedurer. Det fördes 
en allvarlig diskussion om rättssäkerhetsfrågor men delikten i fråga var små och kost-
nads- och effektivitetsfördelarna avsevärda. Ibruktagandet av en sanktionsavgift för 
konkurrensdelikt inledde en ny epok i utvecklandet av systemet med straffliknande 
administrativa sanktioner. Denna gång var det inte längre fråga om massförseelser 
och mindre avgifter3.

Utgångspunkten i EG-konkurrensregleringen utgörs av Romfördragets 81-82 
artiklar. Med tanke på EG-konkurrensregleringens stora betydelse för nationella 
konkurrensregleringar måste man minnas att EG saknat kompetens till straffrätts-
lig lagstiftning.4 Konkurrensövervakningssystemet inom EG förändrades markant i 
en decentraliserad riktning genom rådets förordning nr 1/2003, som gav upphov till 
översyn av nationella konkurrenslagstiftningar.5 Enligt förordningens artikel 23.2 får 
kommissionen genom beslut ålägga företag och företagssammanslutningar böter, om 
de uppsåtligen eller av oaktsamhet bl a överträder artikel 81 eller 82 i Romfördraget. 
För företag som deltagit i överträdelsen får böterna inte överstiga 10 % av föregå-
ende räkenskapsårs sammanlagda omsättning. Vid bötesbeloppets fastställande skall 
hänsyn enligt artikel 23.3 tas till både hur allvarlig överträdelsen är och hur länge 
den pågått. Artikel 23.5 slår fast att beslut som fattas enligt punkterna 1 och 2 inte 
skall vara av straffrättslig art. Frågan om böternas karaktär är dock inte avgjord i och 
med detta, utan det kan diskuteras om det ändå är fråga om straff, endast förvalt-
ningssanktioner (vad än det betyder) eller någonting däremellan6. 2006 presenterade 
kommissionen riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i 
förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 1.9.2006, s. 2). 1996 tog kommissionen i bruk 
ett leniency-system, som reviderades 2002 och 2006 (Kommissionens tillkännagi-
vande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, EUT C 298, 
8.12.2006, s. 17). Man har också skapat ett leniency-modellprogram i syfte att har-

2  I regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och 
vissa lagar som har samband med den (RP 11/2004) s. 20 anses att effektiveringen av sanktionssystemet 
1992 har visat sig vara en positiv lösning.
3  Den 1982 införda överlastavgiften kan dock bli rätt kännbar.
4  Zeder, Die österreichischen Kartellbußen am Maßstab des Kriminalrechts, JBl 2007 s. 478.
5  Om reformen se t ex Kjærsgaard – Høj, Modernisering af de europæiske konkurrenceregler, Juristen 
2003 s. 350 ff.
6  Se t ex Lorenzmeier, Kartellrechtliche Geldbußen als strafrechtliche Anklage im Sinne der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention, ZIS 2008 s. 20 ff.
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monisera leniency-politiken7. Artikel 23.1 i förordningen reglerar andra delikt såsom 
lämnande av oriktiga eller vilseledande uppgifter och belägger dem med böter på upp 
till 1 % av föregående års omsättning. Dessa delikt behandlas inte närmare i referatet.

Nationella konkurrensmyndigheter är behöriga och skyldiga att tillämpa artik-
larna 81 och 82 i fördraget, varvid de får fatta beslut om att ålägga påföljder som 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen (artikel 5 i förordningen). De nuvarande 
sanktionssystemen i Danmark, Finland, Norge och Sverige – ärade korreferent kom-
mer kanske med uppgifter om Island – ser i all korthet ut på följande sätt.

Den danske konkurrencelov (lovbekendtgørelse af 21.8.2007/1027) stadgar i 23 
§ om bötesstraff för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bl 
a förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 6 § eller förbudet mot missbruk av 
dominerande ställning (11 §). Detta gäller inte om strängare straff följer av annan 
lag. Både fysiska och juridiska personers straffansvar kommer på fråga. Om strängre 
straff än böter inte bedöms följa av gärningen kan ett administrativt bötesföreläg-
gande användas (se 23b §).

Enligt 7 § i den finska lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) skall för 
en näringsidkare som bryter mot bl a förbudet mot konkurrensbegränsande avtal (4 
§) eller förbudet mot missbruk av dominerande ställning (6 §) bestämmas en konkur-
rensbrottsavgift. Med näringsidkare avses såväl fysiska som rättsliga personer.

Den norska konkurranseloven (lov 5.3.2004 nr 12) innehåller ett system med sank-
tionsavgift (overtredelsesgebyr, 29 §) och straffansvar (30 §). Sanktionsavgiften åläggs 
företag, när det eller någon som handlar på dess vägnar, uppsåtligen eller oaktsamt 
överträder bl a förbudet mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag (10 §) eller 
marknadsmissbruksförbudet (11 §). Närmare regler om bestämmandet av overtredel-
sesgebyr ges i foreskriften 22.8.2005 nr 909 om utmåling og lempning av overtredel-
sesgebyr. Uppsåtlig och grovt oaktsam överträdelse av bl a förbudet mot konkurrens-
begränsande avtal mellan företag i 10 § är i konkurranselovens 30 § också sanktionerad 
med straffansvar. Straffansvar kan komma på fråga både avseende personer och företag. 
Sistnämnda kan dock inte drabbas av både en sanktionsavgift och böter. I straffhotet för 
personer ingår även fängelsestraff på högst 3 år. När överträdelsen har begåtts under 
synnerligen försvårande omständigheter uppgår maximistraffet till 6 år.

Enligt den svenska konkurrenslagens (1993:20) 26 § får Stockholms TR besluta 
att ett företag skall betala en konkurrensskadeavgift, om företaget eller någon som 
handlar på dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt bl a förbudet mot 
konkurrensbegränsande samarbete mellan företag i 6 § eller förbudet mot missbruk 
av dominerande ställning (19 §). Enligt 3 § avses med företag både fysiska och juridi-
ska personer. För tillfället övervägs huruvida sanktionen näringsförbud borde införas 
(SOU 2006:99, Prop.2007/08:135).

Alla system innehåller regler om att avstå från eller lindra sanktionerna.

7  Se härom t ex Gauer – Jaspers, ECN Model Leniency Programme – a first step towards a harmonised 
leniency policy in the EU, Competition Policy Newsletter 2007 s. 35 ff.



299Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud

Mera straffrätt?2. 

Till en början kan med några ord beskrivas vad som brukar förstås med begreppet 
”straff”. Man kan i likhet med Vagn Greve karaktärisera begreppet med följande fyra 
egenskaper. Ett straff är

en rättslig reaktion, som• 
innebär ett lidande av personlig eller ekonomisk art och som• 
tillfogas en person som klandras för en företagen lagstridig handling• 
så att ingreppets intensitet beror på lagöverträdelsens grovhet.• 8

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna opererar med ett eget, auto-
nomt straffbegrepp. Detta innebär att den omständigheten att en stat inte benämner 
viss sanktion ett straff inte förhindrar EMD att göra så om deliktens natur och sank-
tionens stränghet talar för det. Hårda administrativa konkurrenssanktioner kan anses 
utgöra straff enligt EMRK, trots att så inte vore fallet i nationell rätt. En annan fråga 
är vad som närmare bestämt följer av detta, och vilka skillnader här eventuellt finns 
mellan fysiska och juridiska personer.9

Angående de lege ferenda perspektivet finns det dessutom olika alternativa 
tillvägagångssätt. Man kan för det första granska frågan huruvida man helt borde 
avstå från administrativa reaktioner och övergå till en straffrättslig sanktionering 
när sådan anses behövas – eller omvänt. Frågan är alltså vilketdera systemet som 
är att föredra. För det andra kan man diskutera plausibiliteten för att komplettera 
det konkurrensrättsliga sanktionssystemet t ex genom att införa straffansvar för 
gärningspersoner samtidigt som man behåller den nuvarande sanktionsavgiften 
med tanke på det delinkventa företaget. I så fall skulle man alltså ha ett vad man 
kan kalla tvåspårigt system. Ett tvåspårigt system kan i princip gälla företag, 
fysiska personer eller bådadera. Det är även möjligt att anamma olika sanktione-
ringsmodeller vid olika delikt.

Så som framgick ovan, har man i nordisk rätt opererat med olika model-
ler. Det finska och svenska systemet kan kallas enspårigt administrativrättsliga. 
Dansk och norsk rätt känner såväl straffrättsliga som administrativa påföljdsfor-
mer. I dansk rätt är det alltså här i första hand fråga om böter och administra-
tivt bötesföreläggande. Det norska systemet använder straffrätten såtillvida fullt 
ut att kriminaliseringen av överträdelse av förbud mot konkurrensbegränsande 
avtal är försedd med fängelsestraffhot. Ett företag kan sanktioneras alterna-
tivt med sanktionsavgift eller företagsstraff10. Systemet representerar också ett  

8  Greve, Straffene, 2. u. 2002 s. 13.
9  Se t ex Ot.prp. nr. 6 2003-2004 s. 117, Skoghøy, Menneskerettsdomstolens straffebegrep, LoR 2007 
s. 193-194 och Lorenzmeier, Kartellrechtliche Geldbußen als strafrechtliche Anklage im Sinne der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention, ZIS 2008 s. 20 ff.
10  Høivik ifrågasätter ändamålsenligheten av denna tvåspårighet, se hans artikel Er konkurranselovens 
tosporede sanksjonssystem overfor foretak hensiktsmessig?, LoR 2006 s. 360 ff.
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differentierat angreppssätt i och med att missbruk av dominerande ställning inte har 
belagts med straff.11

En intressant fråga är om det finns något straffrättsligt relevant vid konkurrensde-
likt om man bortser från det införda speciella konkurrensdeliktssanktionssystemet. 
När beställaren till följd av en befintlig anbudskartell luras att betala mera än utan 
en dylik kartell, uppfylls kanske förutsättningarna för ett bedrägeribrott. Om kartell-
medlemmarna tidvis checkar om alla fått sin andel och vid behov jämnar ut saldon 
genom ogrundade räkningar och betalningar kan bokföringsbrott aktualiseras. Man 
kan pressas till kartell på många sätt. I sanktionsförfarandet ljuger man kanske. Allt 
detta kan tänkas behandlas på många sätt, delvis beroende på om man omfattat ett 
straffrättsligt, administrativt eller tvåspårigt konkurrensdeliktssanktionssystem.12

Införandet av straffansvar har i en rättstat ansetts förutsätta att de s.k. krimina-
liseringsprinciperna beaktas. Dessa principer utgör således en del av en rationell 
strafflagstiftningsteori. Det centrala budskapet i kriminaliseringsprinciperna kan i all 
korthet och med viss förenkling sammanfattas t ex på följande vis.13

En kriminalisering måste avse skadligt beteende som kränker eller sätter i fara • 
rättsligt skyddade intressen, som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen.
En kriminalisering kan vara påkallad först som sista utväg, dvs. när inga andra, • 
socialt mindre kostbara alternativ rimligen står till förfogande (ultima ratio –prin-
cipen).
Den brottsliga gärningstypen och straffet måste kunna definieras tydligt i lagtext.• 
En kriminalisering får inte ha retroaktiv verkan.• 
Straffskalan bör återspegla gärningens klandervärdhet.• 
Grund- och mänskliga rättigheter samt europeiska och internationella förpliktelser • 
måste beaktas.

Beteende som väsentligt förhindrar eller snedvrider konkurrensen betyder stora mo-
netära skador. Det egentliga skyddsobjektet är väl marknadskraften och en sund kon-
kurrens. Som sådana kan dessa te sig ganska vaga och mindre ägnade som straffrätts-
liga skyddsobjekt. Beteendet skadar dock också individer, både direkt och indirekt. 
Direkt kränks t ex offret för en anbudskartell. Även oskyldiga medkonkurrenter kan 
anses direkt kränkta. Det ekonomiska systemet hör också till samhällets grundpelare. 
Sammantaget verkar skyddsintressena här till sin natur vara jämförbara med många 
andra intressen som åtnjuter straffrättsligt skydd.

Vid val av adekvata reaktioner mot skadligt beteende kan först frågas huruvida 

11  I engelsk rätt stadgar Enterprise Act 2002 section 188 om kartellbrott som kan tillämpas på individer.
12  T ex den med bötestraffhot försedda konkurrencelov 23 § tillämpas ”(m)edmindre højere straf er for-
skyldt efter anden lovgivning”. I Finland verkar man vara något osäker på huruvida införandet av sank-
tionsavgiftssystemet gjorde att t ex ansvariga för en anbudskartell inte får dömas för ett därigenom even-
tuellt uppfyllt bedrägeribrott.
13  Om kriminaliseringsprinciper se närmare t ex Jareborg, Allmän kriminalrätt 2001 s. 45-65.
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det nuvarande systemets möjligheter har nyttjats fullt ut. Om så inte är fallet, är kan-
ske tiden inte ännu inne för att överväga skärpningar. Vilka erfarenheter har man 
exempelvis av påförande av skadeståndsskyldighet eller näringsförbud i samman-
hanget? Också några mindre destruktiva åtgärder än bestraffning kunde övervägas 
om det behövs nya medel. Sedan måste man bedöma vilka konsekvenser – inklusive 
när det gäller kostnader – införandet av straffansvar skulle ha.

Man kan ta en utgångspunkt i straffteorierna dvs. teorierna om straffets syfte, 
berättigande och funktion. Straffrättssystemets allmänna berättigande är brottspre-
vention, dvs. dess egenskap att förhindra framtida brott. Denna prevention kan på ett 
allmänt plan åstadkommas negativt genom avskräckning samt positivt genom syste-
mets vane- och moralbildande funktion. Specialprevention betyder straffets inverkan 
på en viss gärningsperson. Men viktigt är att uppbyggandet av ett straffrättssystem 
inte enbart styrs av effektivitet. Ett centralt värde är också rättvisa, vilket kommer till 
uttryck bl a genom kraven på skuld samt proportionalitet mellan brott och straff. Dess- 
utom måste ett straffsystem uppvisa humanitet. Straffrättssystem är dyra både när 
det gäller ekonomiska och rent mänskliga kostnader. Det finns folk som t.o.m anser 
att bestraffning är så barbarisk att straffen borde ersättas med andra, såsom civil- och 
förvaltningsrättsliga åtgärder (abolitionism).

Den gamla avskräckningsidén bygger på tanken att en rationell människa för-
söker undvika det obehagliga. Man låter bli förbjudna handlingar för att inte drabbas 
av straff. Ett problem är att kriminellt handlande till och med på straffrättens centrala 
område – t ex våldshandlingar under kraftigt rus – inte alltid passar in i teorin som 
opererar med en brottsling som rationellt kalkylerar brottets för- och nackdelar. Straff- 
hotets betydelse beror på två centrala faktorer, nämligen straffets stränghet och dess 
sannolikhet (och omedelbarhet). Det senare anses praktiskt viktigare, varför det ofta 
är mera relevant att öka risken att åka fast än att höja lagens straffmaximum. När det 
gäller straffets stränghet kan vidare påpekas att en viss reaktion inte nödvändigtvis 
har samma betydelse för alla. Någon kanske inte bryr sig så värst mycket ens om en 
fängelsedom, medan ett renommerat revisorföretag inte skulle spara på kostnader för 
att undvika att en anställd ens åtalas för delaktighet i ett ekonomiskt brott även om 
själva straffhotet bara skulle bestå av böter.

Även om avskräckningen skulle vara verksam och effektiv, sätter andra straff- 
rättsliga värden vissa gränser för ökad effektivering av systemet genom avskräck-
ning. Enligt proportionalitetsprincipen skulle det vara orättvist att använda sig av 
högre straffnivåer än brottstypens straffvärde föranleder. Man kan t ex inte bestraffa 
snatteri med 5 års fängelse även om snatterier därmed skulle minska kraftigt. Man 
kan inte heller kompensera bristande upptäcktsrisk med höjning av straffhotet.14

Straffrättssystemet har också en vane- och moralbildande funktion. Folk som inte 
går mot rött ljus gör så, inte för att de är rädda för straff utan för att det är påbjudet 
att stanna och det påbjudna beteendet har blivit en vana. Straffrätt kommunicerar 

14  Jfr punkt 4, 25, 30, 31 och 37 i bötesriktlinjerna, som betonar starkt negativ allmänprevention.
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värden. Att något är straffbart betyder att lagstiftaren värderar beteendet som negativt 
och förkastligt. Förutsättningar för att sådan normkommunikation kan ha framgång 
är bl a att överheten och samhället upplevs tillräckligt rättvist samt att folk har till-
räckliga möjligheter till normkännedom.

När det gäller straffets avskräckande funktion utgör ekonomiska delikt ett pa-
radexempel på var teorin kunde fungera. Ekonomisk verksamhet bedrivs vanligen 
planmässigt och inledandet av illegala handlingsformer baserar sig ofta på moget 
övervägande av handlingens för- och nackdelar. Ur denna synvinkel kunde straffan-
svar i princip vara en lämplig sanktion för vissa konkurrensdelikt.

Det har bedrivits en omfattande forskning om avskräckningsfunktionen på kon-
kurrendeliktens område. Ekonometriska modeller har skapats när det gäller vad som 
skulle utgöra optimala böter i sammanhanget. Det har ansetts att 10 % av årsomsätt-
ningen som den högsta sanktionen är alldeles för låg; för att verkligen fungera 
avskräckande borde man snarare gå upp till 150 %. Detta vore dock orealistiskt. 
Således kan man fråga om inte avskräckningsunderskottet borde kompenseras med 
straffhot mot fysiska personer. Eftersom företaget skulle betala fysiska personens 
böter talar man här främst om frihetsstraff(hot). Å andra sidan kan påpekas, att före-
tag och individer kanske är olika som preventionsadressater. En vidare fråga är hur 
hög straffnivån och upptäcktsrisken borde vara.15

Vad som utgör effektiva incitament för att bryta sig ur en kartell – en vidare til-
lämpning av teorins grundtanke – diskuteras ivrigt i kontext av leniency-regler. Leni-
ency-systemet har ansetts vara effektivt. Med tanke på personligt straffansvar blir en 
viktig fråga huruvida leniency också borde tillämpas på straffrättslig sanktionering 
av konkurrensdelikt. Skulle det, med andra ord, vara kontraproduktivt att tillämpa 
leniency på företaget men bestraffa de ansvariga individerna? Intrycket är att man är 
benägen att svara jakande. Det gäller alltså inte enbart att tillägga straffrätt, utan bety-
delsefullt är också hur detta görs. Att implantera ett dylikt leniency-system i straffrät-
ten är dock ur normativ synvinkel inte alldeles enkelt, varom mera i avsnitt 4.

En helt annan normativ fråga som enligt min uppfattning är viktig är hur sanktio-
neringen av bakomliggande fysiska personer vid konkurrensdelikt skulle förhålla sig 
till ansvarsstrukturerna vid andra typer av ekonomiska delikt, t ex bedrägeri, skatte-
brott, gäldenärsbrott eller värdepappersbrott. Likadana fall borde behandlas likadant 
medan olika fall borde behandlas olika. Åtnjuter fysiska personer som agerar på kon-
kurrensrättens område sådan sanktionsimmunitet som inte skulle komma på fråga när 
det gäller andra typer av rättsstridigheter på den ekonomiska verksamhetens område? 
Om svaret är jakande, är en sådan särställning motiverad?16

Legalitetsprincipen påbjuder att reglerna om straffansvar – både angående brott 
och straff – måste vara klart definierade i lagen. Lagstiftaren måste å ena sidan defi-

15  Se Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, World Competition 2005 s. 138 ff och 
t ex MacCulloch, Honesty, Morality and the Cartel Offence, E.C.L.R. 2007 s. 355 ff. Se även Oker-Blom 
– Pöyry, En kritisk granskning av de konkurrensrättsliga immunitetsreglerna, JFT 2004 s. 712-720.
16  Se t ex minoriteten i NOU 2003:12 – Ny konkurranselov s. 128.
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niera straffansvaret så entydigt som möjligt, men å andra sidan samtidigt uttrycka sig 
så att regleringen också kan beakta framtiden. Uppgiftens svårhet i sammanhanget 
beror naturligtvis på vad man närmare bestämt överväger att straffbelägga på kon-
kurrensdeliktens område. Bl a konkurrensdeliktprocesserna kan ha avslöjat punkter 
där lagtextens förtydligande kunde vara på sin plats. Om också författningar med 
lägre dignitet används vid definierandet av det straffbara området eller straffet skall 
legalitetsprincipens krav på sådant förfarande vara uppfyllda, bl a bör hänvisningarna 
till dylika författningar vara klara. En del av legalitetsprincipen utgörs av retroakti-
vitetsförbudet.

I straffrätten måste straffet återspegla brottets klandervärdhet/straffvärde. I straff- 
rätten opererar man alltså med en retrospektiv proportionalitet. Lagstiftaren förver-
kligar proportionalitetsprincipen bl a när den bestämmer om straffskalan. Man måste 
bedöma både hur strängt straff brottstypen i sig verkar förtjäna och hur högt brotts-
typens straffvärde är i förhållande till andra brottstypers straffskalor. I strafflagar kan 
användas vissa typstraffskalor för att främja strafflagens överskådlighet. T ex i finska 
SL har på förmögenhets- och ekobrottens område brottens grundformer försetts med 
straffskalan böter – fängelse i 1 år 6 månader/2 år. För de grova gärningsformerna har 
straffhotet varit fängelse i 4 månader – 4 år. Även EU har sysslat med typstraffska-
lor. Administrativ proportionalitet avser förhållandet mellan medel och mål och kan 
således skilja sig från straffrättslig proportionalitet. En administrativ sanktion kan – 
liksom en förverkandepåföljd – alltså vara hårdare än en straffsanktion.17

Straffrättens traditionella ansvarssubjekt är fysiska personer. Eftersom företag 
inte själva kan bete sig på ett sätt som ger upphov till beröm eller klander, måste 
eventuellt straffansvar för juridiska personer beakta detta. Man kan t ex fråga hur 
högt straff ett företag har ”förtjänat”, vilket i sin tur kan ha betydelse för jämförelsen 
av samfundsstraffets och sanktionsavgiftens för- och nackdelar.

Införandet av straffansvar måste ske under beaktande av grund- och mänskliga rät-
tigheter samt europeiska och internationella förpliktelser. Här måste man för det första 
se till att enskilda regler inte strider mot dessa. För det andra bör sanktionssystemens 
helhet – exempelvis kombinationen av sanktionsavgift i administrativ ordning för före-
tag och straffansvar för fysiska personer – granskas i förhållande till dem.

Vissa tendenser3. 

De senaste 10-20 åren har inneburit en snabb utveckling på marknaderna. Under 
denna period har även många förändringar, som med tanke på diskussionen om straff 
och sanktioner är intressanta, sett dagens ljus.

17  Se t ex Asp, Two Notions of Proportionality, i Nuotio (ed), Festschrift in Honour of Raimo Lahti, Hel-
sinki 2007 s. 207 ff.
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Straffansvar för juridiska personer, som har långa traditioner i t ex USA och 
England, infördes i Finland 1995. Det är i bruk även i Danmark och Norge. I Sverige 
infördes företagsbot 1986; den är inte ett straff utan en särskild rättsverkan av brott. 
Juridiska personers straffansvar har inte varit alldeles lätt att acceptera för en klas-
sisk straffrätt som betonar bl a skuldprincipen. Ansvarsförutsättningarna vid juridiska 
personers straffansvar, bl a förhållandet mellan den juridiska personen och dess fysi-
ska företrädare kan organiseras på något olika sätt. Samfundsbotens storlek bestäm-
des i Finland till 5 000 – 5 000 000 mark – ganska väl i linje med den 1992 införda 
sanktionsavgiftens normalskala (5 000 – 4 000 000 mark) enligt konkurrensbegräns-
ningslagens 8 §. En brist på straffrättsligt samfundsansvar skulle i dag inte (längre) 
stå i vägen för ett straffrättsligt reaktionssystem på konkurrensdeliktens område. En 
annan sak är att straffansvar för juridiska personer av praktiska och/eller rättviseskäl 
kanske inte alltid skulle kunna tillämpas vid konkurrensdelikt.18

Man har sedan länge använt påföljden förverkande av vinning, som också har 
kunnat utdömas till ett företag. Förverkande av vinning som i många länder är obli-
gatoriskt, har i likhet med sanktionsavgiften till syfte att se till att rättsstridigheter inte 
skall löna sig. Dessutom beror dess storlek i första hand på den olagliga vinstens stor-
lek och inte på skuldfaktorerna. Förverkande av vinning i dess traditionella form be-
gränsas också till vinsten, eftersom det är fråga om en säkringsåtgärd, inte ett straff.19 
Det har påpekats att beräkningen av olaglig vinst bereder stora svårigheter när det 
gäller konkurrensdelikt, men jag undrar om dessa verkligen är oövervinneliga.

Till en början hade EG/EU inte kompetens på straffrättens område, även om EG/
EU-rätt indirekt var mycket betydelsefull för straffrätten. I avsaknad av straffrättslig 
kompetens utvecklades inom EG en sanktionsrätt. EG:s konkurrensdeliktreglering 
är ett bra exempel på detta. Sanktionerna kan ha varit hårda och svåra att skilja från 
straff. Gradvis har EG/EU intensifierat sitt agerande på straffrättens område. Detta 
har skett på många vis. Det talas om EU-straffrätt och europeisk straffrätt. EU:s ökan-
de intresse för straffrätten gör att EU i dag skulle utgöra ett mindre tungt argument 
för ett icke-straffrättsligt system än tidigare. Kanske tas det någon dag i EU i bruk det 
straffrättsliga spåret på konkurrensdeliktens område?20

Under det senaste årtiondet verkar ett visst skifte från en defensiv straffrätt till 
en tough on crime offensiv straffrätt ha skett. Globaliseringen och den nya EU-
straffrättens epok har varit bland skälen därtill. En av frukterna har varit reglerna 
om utvidgat förverkande av vinning. Idén är att när någon döms för ett grovt brott  
18  Instruktiv läsning är Toftegaard Nielsen – Strandbakken – Träskman, Om selskabsansvar i Norden, 
NTfK 2003 s. 1 ff.
19  Jfr bötesriktlinjernas punkter 30-31 under titeln ”Särskild höjning i avskräckande syfte”. Enligt punkt 
31 anser kommissionen det också nödvändigt att höja böterna så att de är högre än de olagliga vinster som 
erhållits på grund av överträdelsen, om det är möjligt att uppskatta dessa vinster. – En sanktion som be-
gränsar sig till att frånta företaget en olaglig vinst av t ex en kartell torde i princip inte kunna anses orättvis 
gentemot de oskyldiga aktieägarna.
20  För- och nackdelarna behandlas exempelvis i Dawes – Lynskey, The Ever Longer Arm of EC Law: The 
Extension of Community Competence into the Field of Criminal Law, C.M.L.R. 2008 s. 151-155.
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(inklusive grova ekonomiska brott), kan utöver vanligt förverkande även dennes an-
nan egendom konfiskeras såvitt det finns skäl att anta att denna härstammar från (icke 
obetydlig) brottslighet. Poängen är att man har ansett sig kunna använda en nedsatt 
beviströskel i fråga om en potentiellt väldigt långtgående straffrättslig sanktion.

En dylik nedsatt beviströskel i brottmål verkar inte ha ansetts strida mot oskulds- 
presumtionen som är en central mänsklig rättighet. EMD har för sin del gjort värde-
fullt allmäneuropeiskt arbete i människorättsfrågor med anknytning till bestraffning 
och sanktionering. EMD opererar exempelvis med ett eget straffbegrepp vilket gör 
att svarandens rättigheter inte kan nonchaleras genom att benämna sanktionen något 
annat än straff.

Allmänna domstolar har befarats sakna sådan expertis som konkurrensärenden 
förutsätter, vilket i sin tur skulle tala mot ett straffrättsligt system. Ett administrativt 
förfarande skulle däremot vara sakkunnigt och effektivt. Det kan påpekas att allmän-
na domstolar handhar också typer av brottmål som kräver specialkunskaper. Exempel 
på sådana är komplicerade ekonomiska brott (t ex värdepappermarknadsbrott eller, 
ett mera traditionellt exempel, gäldenärsbrott) eller miljöbrott. Också ett tvåspårigt 
system med straffansvar för fysiska personer som kompletterande element förutsät-
ter naturligtvis att kompetensfrågor inte anses stå i vägen. Hur det förhåller sig med 
tillgången till nödvändig expertis är delvis en empirisk fråga.

Å andra sidan verkar sanktionsavgifter bli mera och mera populära och göra land-
vinningar. Gränserna mellan straffrätt och en sanktionsrätt verkar inte vara kristall-
klara och håller eventuellt på att suddas ut21. Bland skälen därtill är att samhället 
inte är statiskt utan i ett tillstånd av fortlöpande faktiska och rättsliga förändringar, 
samtidigt som det i vissa länder, däribland i Finland saknas en stark kultur i fråga om 
sanktionsrätt/administrativ straffrätt. Fenomenet måste undersökas grundligt också 
med tanke på vad som kan vara påkallat att göra på konkurrensdeliktens område. Det 
kan nämnas att finsk rätt nuförtiden innehåller bl a följande sanktionsavgifter, många 
även bekanta i andra nordiska länder:

Enligt 11 § lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport 
(446/2007) påförs en drivmedelsdistributör, som inte har levererat biodrivmedel till 
konsumtion enligt lagen en påföljdsavgift på 0,04 euro per megajoule.

Juridiska personer som uppsåtligen eller av oaktsamhet på något annat sätt än 
vad som föreskrivs i SL 51 kapitel om värdepappersmarknadsbrott bryter mot vissa 
inhemska och europeiska värdepappersmarknadsregler kan enligt lagen om Finans-
inspektionen (587/2003) 26a § påföras en påföljdsavgift på minst 500 och högst 
200 000 euro, dock högst 10 % av föregående årets omsättning. Påföljdsavgiften kan 
också påföras fysiska personer, i vilket fall beloppet är minst 100 och högst 10 000 
euro. Påföljdsavgift kan inte påföras om ärendet är föremål för förundersökning  

21  När det gäller konkurrenspåföljdsfrågor se t ex diskussionen kring benämningen ”sivilrettslig bot”, bl a 
i Ot.prp. nr 6 2003-2004 s. 113-114, samt finska grundlagsutskottets resonemang när det gäller tillstånd att 
förrätta inspektioner i hemfridsskyddade lokaler på grund av misstänkt allvarlig överträdelse av EG 81-82 
art; Grundlagsutskottets utlåtande 7/2004 s. 3.
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eller åtalsprövning eller anhängigt vid domstol som brottmål. I SL 51 kap stadgas 
om värdepappersmarknadsbrott, och även juridiska personers straffansvar tillämpas 
på dessa brott.

Ett teleföretag som bryter mot vissa skyldigheter i kommunikationsmarknadsla-
gen (393/2003), kan enligt lagens 122 § påföras en påföljdsavgift på minst 1 000 och 
högst 1 000 000 euro. I grövre fall kan maximibeloppet överskridas, dock får avgiften 
utgöra högst 5 % av föregående års omsättning. Eventuell konkurrensbrottsavgift för 
motsvarande gärning beaktas.

En lika hög påföljdsavgift kan påföras en utövare av tv- eller radioverksamhet 
som handlar i strid med vissa bestämmelser av lagen om televisions- och radioverk-
samhet (744/1988, se 36 a §).

Genom lagen 1163/2005 fogades till lagen om förhindrande av miljöförorening 
från fartyg (300/1979) påföljdsavgiften oljeutsläppsavgift (kap 2a). Den påförs den 
fysiska eller juridiska personen som är fartygets ägare eller redare och bestäms utifrån 
utsläppets omfattning och fartygets bruttodräktighet enligt en avgiftstabell. Minsta 
belopp torde vara 4278 euro.

En advokat som i sitt uppdrag handlar ohederligt eller på annat sätt uppsåtligen 
kränker någon annans rätt, upprepade gånger handlar i strid med god advokatsed el-
ler begår en gärning som är ägnad att minska aktningen för advokatkåren kan sedan 
2005 som disciplinär påföljd åläggas att betala en påföljdsavgift på minst 500 och 
högst 15 000 euro (lagen om advokater 496/1958, 7 §).

Dessa sanktionssystem uppvisar olika drag när det gäller bl a

utredning• 
befogenhet att använda tvångsmedel• 
processen• 
ansvarssubjekt• 
ansvarsförutsättningar• 
påföljdsmätning• 
möjligheterna till påföljdslindring och avstående från påföljd• 
uttrycklig reglering av förhållandet till straffansvar.• 

Skillnader mellan förverkligande av konkurrensdelikt- och straffansvar4. 

Det kan vara på sin plats att fundera över vilka skillnader det kan finnas mellan för-
verkligande av å ena sidan konkurrensdeliktansvar och å andra sidan straffansvar. 
Intresset härmed är bl a att det ena systemet kan ha nytta av lösningar i det andra 
systemet. Dessutom kan det underlätta att bedöma, huruvida det kan finnas sådana 
olikheter att ett tvåspårigt system med två sorters ansvarsformer skulle kunna be-
faras vara problematiskt. Vid en dylik jämförelse måste beaktas att straffansvar i 
första hand har tänkts ut och utvecklats som en ansvarsform för fysiska personer, och  
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konkurrensdeliktansvaret för juridiska personer eller kollektiva enheter. Om man tar 
med den juridiska personens straffrättsliga ansvar ändras bilden.

Brott utreds av polismyndigheter enligt bestämmelserna om förundersökning. 
I den straffprocessuella oskuldsprincipen ingår ett förbud mot självinkriminerings-
plikt. Den misstänkte har ingen skyldighet att medverka i utredningen av sitt ansvar, t 
ex att besvara frågor eller framlägga bevismaterial såsom brev eller dylikt. Det finns 
dock olika slags tvångsmedel, varav vissa riktar sig mot personer eller förmögen-
het, medan andra kan avse anskaffande av information t.o.m med hjälp av hemliga 
tvångsmedel. Ofta behövs ett tillstånd av domstolen för användning av tvångsmedel. 
Straffskalan på brottstypen avgör ofta vilka åtgärder som kommer på fråga och vem 
som kan bestämma huruvida dessa får vidtas.

Ett förbud mot skyldighet till självinkriminering kan även gälla i en administrativ 
sanktionsprocess. Konkurrensregleringen medför dock samarbetsplikter vid inspek-
tioner osv. 22 Avstående från påföljd i konkurrensdeliktsrätten förutsätter medverkan 
i undersökningen fullt ut. Huruvida situationen är ägnad att framkalla konflikter beror 
bl a på om både företaget och fysiska personer kan ställas till svars, vilka sanktions-
former som kommer på fråga samt om systemet är ett- eller tvåspårigt. Juridiska 
personers skydd när det gäller självinkrimineringsfrågor torde vara något oklart.23

Om utredningsmedlen och reglerna i brotts- och konkurrensutredning är olika 
kan utredningarnas resultat bli olika. Särskilt i ett tvåspårigt system kan det behövas 
regler om i vilken utsträckning utredningsresultaten från en konkurrensutredning får 
användas i brottsutredning och efterföljande huvudförhandling.

I straffprocessen åtnjuter den åtalade på motsvarande sätt vissa rättsäkerhetsga-
rantier. Bland dem är oskuldspresumtionen som i princip betyder att bevisbördan lig-
ger på åklagaren, och han måste bevisa ansvarsförutsättningarna utom rimligt tvivel. 
I praktiken är beviskraven inte alldeles så stränga beträffande alla bevisteman. Om 
delvis andra bevisbörderegler används eller/och beviströskeln inte är lika hög i en 
administrativ konkurrensdeliktsprocess kan detta betyda, att deliktet anses bevisat i 
denna medan ett på motsvarande fakta baserat åtal i en straffprocess skulle förkastas. 
Även i sanktionsavgiftsprocessen verkar bevisbördan som utgångspunkt ligga på den 
som yrkar på påföljden. T ex enligt förordningen 1/2003 artikel 2 har dock företaget 
som åberopar att villkoren i artikel 81.3 i fördraget uppfylls bevisbördan beträffande 
denna omständighet. När det gäller beviströskeln går man t.ex. i det norska sankti-
onsavgiftsförfarandet enligt förarbeten ut ifrån att det krävs en (klar) sannolikhetsö-
vervikt24.25

Regeln ne bis in idem förbjuder att bestraffa någon flera gånger för samma 
brott (artikel 4 i 7. tilläggsprotokoll till EMRK). Regeln innehåller flera intrikata  

22  Enligt bötesriktlinjernas punkt 28 utgör det en försvårande omständighet vid fastställande av böternas 
grundbelopp att företaget vägrar att samarbeta i samband med kommissionens undersökningar.
23  Se Elholm – Sparlund, Nye EU-konkurrenceregler i strafferetligt perspektiv, Juristen 2005 s. 46 ff.
24  NOU 2003:12 s. 130-131 jfr. Ot.prp. nr. 6 2003-2004 s. 177.
25  Se Elholm – Sparlund, Nye EU-konkurrenceregler i strafferetligt perspektiv, Juristen 2005 s. 45-46.
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tolkningsproblem. Man måste bestämma vad som utgör samma brott och straff samt 
i vilket skede värnet inträder. Om ett beteende behandlas i flera förfaranden måste 
vikt fästas vid att eventuella risker för dubbelbestraffning elimineras. T ex att utdöma 
ett företag för ett kartellbeteende å ena sidan en sanktionsavgift och å andra sidan en 
samfundsbot kunde anses strida mot ne bis in idem –förbudet.26

Olikheterna mellan administrativ process och straffprocess jämnas i någon mån 
ut genom utvecklandet av den förstnämnda processformen, evalueringen av den ad-
ministrativa sanktionsprocessen mot straffprocessens rättssäkerhetsgarantier samt 
anammandet av förenklade straffrättskipningsformer.

Ansvarsförutsättningarna för brott och delikt kan vara olika på några punkter. 
Huruvida ett brott är för handen bedöms utifrån en viss struktur som kallas brotts-
begreppet. Hur ansvarsförutsättningarna konstrueras i ett brottsbegrepp kan variera 
både när det gäller vilka beståndsdelar man opererar med och vad de olika delarna 
innehåller. Förenklat kan man emellertid säga att ett brott är en brottsrekvisitenlig, 
rättsstridig och skuldbelagd mänsklig gärning. På det viset opererar man med ni-
våerna rekvisitenlighet, rättsstridighet och skuld. På motsvarande sätt kan man fråga 
efter den deliktstruktur man opererar med i konkurrensdeliktsrätten.27

Också konkurrensdelikt utgår ifrån konstaterandet av rekvisitenlighet, t ex att det 
föreligger ett hemligt samråd om att lägga fram anbud med visst innehåll. Brottsre-
kvisit kan dock på grund av legalitetsprincipen ha definierats i lagen något tydligare 
än deliktrekvisit. På brottsstrukturens nästa nivå, rättsstridigheten, skulle man fråga 
huruvida det förelåg en rättfärdigande grund som gör att den rekvisitenliga och som 
sådan prima facie olagliga handlingen ändå inte var rättsstridig utan rättsenlig. Dessa 
rättfärdigande grunder kan härstamma från olika delar av rättsordningen, även om 
de mest typiska inom kärnstraffrätten är nödvärn, nöd, samtycke etc. I princip kan 
motsvarande nivå ses i deliktstrukturen (bl a artikel 81.3 i Romfördraget).

Skillnader kan finnas angående element som i brottsbegreppet ingår i skulden. 
Straffansvar förutsätter som utgångspunkt att de objektiva ansvarsförutsättningarna 
kan tillräknas gärningspersonen som uppsåtliga eller i vart fall oaktsamma (om brot-
tet i fråga är straffbart också begånget av oaktsamhet). Sådant subjektivt krav ställs 
ofta även inom konkurrensdeliktsrätten, t ex i artikel 23.2 i förordningen 1/200328. Nu 
förhåller det sig naturligtvis så att det sällan förekommer ”karteller i misstag”, utan 
verksamheten är redan till sin natur medveten och avsiktlig. Ändå kan det förhålla 
sig så att någon inte känner till alla omständigheter som är relevanta för ansvaret el-
ler dess omfattning. En annan viktig punkt är att vid konkurrensdelikt aktualiseras 

26  Zeder, Die österreichischen Kartellbußen am Maßstab des Kriminalrechts, JBl 2007 s. 480-481. – Tolk-
ningsproblem kan även aktualiseras när en gränsöverskridande kartell har lett till sanktionsprocesser i flera 
länder.
27  En ingående analys av deliktstrukturella frågor ges i Asp, EG:s sanktionsrätt. Ett straffrättsligt perspek-
tiv. Uppsala 1998, Del II.
28  Av någon anledning saknas ett dylikt krav i den finska konkurrensbegränsningslagens 7 §. Om det kan 
vara problematiskt med tanke på EMRK 6 art kan jag inte gå in på här.
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frågan om företagets uppsåt/oaktsamhet. Man måste således veta vad ett företagsupp- 
såt betyder. Någon sorts samfundsskuld kan krävas vid straffansvar för juridiska per-
soner.

Straffansvar förutsätter också att gärningspersonen har uppnått viss ansvarsålder 
och är tillräknelig (svensk straffrätt intar en särställning här). Kravet kan diskuteras 
även med tanke på konkurrensdeliktansvaret även om problematikken aktualiseras 
sällan i praktiken. På nivån skuld diskuteras i straffrätten också andra subjektiva 
omständigheter som kan göra att gärningspersonen inte kan klandras för sin gärning. 
Dessa kan kallas ursäktande grunder. En av dem är skulduteslutande rättsvillfarelse. I 
straffrätten kan en klart ursäktlig rättsvillfarelse betyda att ett brott inte föreligger el-
ler åtminstone att ett straff inte utdöms. En sådan villfarelse torde ha betydelse även i 
konkurrensdeliktsrätten. På båda hållen läggs ribban väl dock högt eftersom en rätts-
villfarelse sällan anses ursäktlig då det gäller handlandens eget verksamhetsområde.

Straffrätten känner även osjälvständiga brottsformer, nämligen en försöks- och 
medverkanslära. Den straffrättsliga konkurrensläran behandlar frågan om ett bete-
ende utgör ett eller flera brott. Detta har i sin tur betydelse för bl a när beteendet som 
brott preskriberas. Motsvarande frågor förekommer inom konkurrensdeliktsrätten, 
där det finns explicita bestämmelser om åtminstone preskriptionstider.

När det gäller straffbestämning utgår man ifrån att straffet måste stå i proportion 
till brottet. I vart fall får straffet inte överskrida vad som skulle vara proportionerligt. 
Straffet måste vara ”förtjänt” och i en straffrätt som beaktar skuldprincipen utgör 
skulden och förtjänsten straffets övre gräns. Eftersom straffet betyder någonting ont 
är det vettigt att det finns en möjlighet att underskrida det proportionella straffet då 
goda skäl föreligger. En annan fråga är när straffet motsvarar brottet. En preliminär 
värdering har gjorts av lagstiftaren som försett brottstypen med viss straffskala. Ef-
tersom själva brottet består av en rättsstridighets- och skulddimension, är det natur-
ligt att dessa element också är centrala när det gäller straffmätningen. Därför utgör 
gärningens skadlighet och farlighet samt den i gärningen uppvisade skulden viktiga 
moment i straffmätningen.

Även i konkurrenssanktionsrätten utgör beteendets allvarlighet en viktig utgångs- 
punkt. Däremot spelar skulddimensionen inte samma roll som vid straffbestämnin-
gen. Mellan delikt och sanktion råder en proportionalitet, men det är åtminstone del-
vis en annan proportionalitet – en administrativ proportionalitet – som betonas. Det 
används även rätt detaljerade riktlinjer för sanktionsbestämningen, som något påmin-
ner om amerikanska sentencing guidelines på den straffrättsliga sidan. Riktlinjer kan 
användas också i andra länder särskilt vid brott där en kvantifierbar dimension spelar 
en stor roll (bl a överhastighet, rattfylleri och narkotikabrott) vid straffbestämnin-
gen.29

Det väldigt intressanta elementet inom konkurrensrättslig sanktionering, leni-
ency-systemet, utgör enligt min uppfattning ett belysande exempel på saker som 
29  Om utmaningar vid beaktandet av EG-konkurrensbotsreglering i det danska bötesstraffet se Elholm, 
EU-tilpasning af dansk konkurrencestrafferet (2008, artikeln är i tryck).



310 Jussi Matikkala

måste beaktas särskilt när det gäller ett tvåspårigt system med både sanktions- och 
straffansvar. Leniency-systemet går ut på att det företag som först förser konkur-
rensmyndigheten med bevis om en konkurrensbegränsning kan undvika konkurrens-
sanktionerna. Detta innebär att man avslöjar och redogör för både eget och andras 
olagliga beteende och samarbetar fullt under hela utredningen. Andra som medverkar 
kan få betydande rabatter på sina sanktioner. Systemet anses förbättra konkurrens-
myndigheternas möjligheter att avslöja karteller och öka den inre instabiliteten som 
karaktäriserar karteller varigenom en förebyggande effekt uppnås.30

Traditionellt har man i straff- och straffprocessrätten däremot hållit sig mera re-
serverat gentemot att belöna den som avslöjar sitt eget och i synnerhet andras brotts-
liga beteende med en straffrättslig immunitet. Samma gäller ”plea bargaining” över-
huvudtaget. Där är skillnad mellan att frivilligt erkänna eget brottsligt beteende och 
att angiva andra mot belöning. Att man känt viss motvilja mot det sk kronvittnessy-
stemet har olika skäl. Handhavandet av straffrätten hör till statens uppgifter. Straffrätt 
baserar sig också på andra värden än effektivitet. Straffrätten är ett på många sätt 
moraliskt laddat system som opererar med sådana saker som skuld, ansvar och norm-
kommunikation. Man anser att en del av det straffrättsliga moralkapitalet skulle gå 
förlorad om skuld och ansvar skulle bli handelsvaror mellan staten och brottslingar. 
På motsvarande sätt har man inte flaggat för plea bargaining och t ex privatisering av 
fängelser osv. Ett annat skäl är att ett kronvittnes utsagor kanske inte förtjänar särskilt 
stor tilltro. Däremot har man lindrat straff för den som velat främja utredningen av 
sitt eget brott. Det måste naturligtvis tilläggas att det här som annars kan förekomma 
variationer de nordiska länderna emellan31. Dessutom är det möjligt att straffrättens 
hittills rätt avoga inställning mot kronvittneinstitutionen med tiden blir positivare, 
först kanske när det gäller terrorism, organiserad brottslighet (som ju förresten bär 
vissa likheter med konkurrensdelikt!) osv.32

Att ange t ex en kartell innebär å andra sidan i många fall inte bara att ett delikt 
kan uppklaras utan också, att man får stopp på deliktet. I straffrätten skulle detta 
kunna beaktas vid påföljdsbestämningen, om än det troligen sällan skulle leda till att 
man helt avstår från påföljden. I den straffrättsliga försöksläran opereras med figuren 
tillbakaträdande från försök. Här ser en gärningsman, som överskridit försöksstadiet, 
frivilligt till att brottet inte kommer till fullbordan.33

Det är naturligt att en avvikande hållning mot kronvittnen i konkurrenssankti-
onssystemet jämfört med det straffrättsliga systemet verkar vara ägnad att så frö till  
30  RP 11/2004 s. 10-11, 21, 26 och 38-40.
31  Se t ex finsk SL 6:6 p. 3) varom RP 44/2002 s. 185 och 202 jämfört med dansk strl 82 § nr 9-10 samt 
Toftegaard Nielsen, Straffelovrådets betænkning om straffefastsættelse og strafferammer, Juristen 2003 s. 
398-400.
32  Se NOU 2003:12 s. 136 samt Strandbakken, Hvilken strafferetspleie ønsker vi?, LoR 2008 s. 1-2. Se 
även Strand, Lavere straff for medvirkning i rettergangen – plea bargaining, NTfK 2007 s. 370 ff och Asp, 
Upphöranden och uppgörelser – fragment av en sammanhållen tanke, NTfK 2007 s. 379 ff.
33  Av intresse här är t ex tysk StGB 298.3 § och österrikisk StGB 168b.2 §, varom Zeder, Die österreich-
ischen Kartellbußen am Maßstab des Kriminalrechts, JBl 2007 s. 483.



311Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud

konflikter. Därför borde man antingen utgå ifrån samma principer i saken eller regle-
ra konfliktställen i mån av möjlighet. I det norska systemet tillämpas leniency-regeln 
i konkurranselovens 31 § på sanktionsavgiften och företagsböter, inte däremot på 
naturliga personers straffansvar. Den danske konkurrencelovens 23a § gäller såväl 
juridiska som naturliga personers bötesstraffansvar.34

Teser5. 

Jag har kommit till följande slutsatser eller teser.
Tes 1: Det är angeläget att samla erfarenheter av olika modeller med avgifts- och/

eller straffsanktioner vid konkurrensdelikt (och även vid andra delikt); redan de nor-
diska länderna erbjuder rikligt med variationer. Det är motiverat att betrakta sanktio-
neringsfrågan både separat vid olika överträdelsetyper och som en helhet.

Tes 2: Medlemsstaterna har beaktat och beaktar EG:s konkurrenssanktionsregle-
ring. EG har dock inte haft fria händer i skapandet av sitt sanktionssystem utan den 
har bl a saknat kompetens på straffrättens område. Således finns inga garantier för att 
EG:s/EU:s sanktionssystem är optimalt.

Tes 3: Det verkar inte finnas någon väsentlig skillnad i klandervärdhet mel-
lan vissa konkurrensdelikt såsom anbudskarteller och vissa beteendeformer såsom 
bedrägeri och skattebedrägeri som anses förtjäna straff.

Tes 4: En kartellkriminalisering torde även kunna formuleras på ett tillräckligt 
bestämt sätt i lagtext. Av 3 och 4 följer dock ännu inte att personligt straffansvar bör 
införas.

Tes 5: Olika sanktionsmodeller ger potentiella adressater (företag och deras re-
presentanter) anledning till olika slags beteendestrategier. Det är inte uteslutet att 
effektivitet och rättvisa (jfr tes 3) kräver olika åtgärder.

Tes 6: Ett tvåspårigt system (vilket dock kan formuleras på olika sätt) är ägnat 
att skapa vissa konfliktpunkter som måste beaktas och lösas, om man väljer en sådan 
modell.

Tes 7: EG och samarbetet inom EU (och även med andra länder) sätter vissa 
faktiska (delvis även rättsliga) ramar inom vilka det finns goda skäl att konstruera de 
nationella sanktionssystemen.

Tes 8: Ett intressant deltema utgörs av leniency-systemets förhållande till person-
ligt straffansvar.

34  Se även Nese – Solberg, Den norske konkurranseloven – noen særegenheter, Kilpailuoikeudellinen 
vuosikirja [Konkurrensrättslig årsbok] 2006 s. 58-59 och Sæveraas – Christiansen, Developments in Nor-
wegian Competition Law, Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2006 s. 74.




