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brott.begåkanfysiskaEnbartinte.ändrasD Brottsbegreppet personer
fysiskförutsättaskalljuridiskaför attStraffansvar personenpersoner

Juridiskaverksamhet.juridiskadenbrott ibegåtthar perso-personens
brott.begåalltså inteskall ansesner

penningstraff. börDettaskalljuridiskaD Straffet för ettvarapersoner
skiljaböter. Förpenningstraff betecknas attandramedlikheti som

företagsböter.förkallasskall deböterformerandrafråndessa böter av

bötesbelopp ärdirekt i LägstafastställasskallD Företagsböter pengar.
bötesstraffet be-kr. När000 000högsta 5och detkr000normalt 5

straffmätningbestämmelsernuvarandebrottsbalkensskallstäms om
får denDessutomjuridiskadenförhållande tillitillämpas personen.

beaktas.betalningsförmâgajuridiska personens

bestämmelserenligtstraffasfårnäringsidkareenskildD En samma
verksamhet.dennesbegåtts iför brottjuridiska sompersonersom

medstrafftilldömaskunnaskall ocksåD och kommunerStaten
myndighetsutövning.vidbegåttsför brottundantag som

skall ijuridiskaförstraffansvarförTillämpningsområdetD personer
urval begrän-selektivautvalda brott. Dettaomfatta vissahandförsta

straffbestämmelser.näringsreglerandeprincip tillisas

selek-i detingårstraffbestämmelsertill deanslutningD eller iI som
juridiskbestämmelsesärskildskall finnasurvalet atttiva enomen

tillskyldigsigverksamhet gjortdessistraffas någonskall omperson
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sådant brott. allmännaDe bestämmelserna straffansvar förjuridiskaom
skall finnas i brottsbalken.personer

D skall finnasDet genombrotzsregel, kompletterar det selek-en som
tiva urvalet brott. Genombrottsregeln innebär möjlighet underattav en
vissa förutsättningar döma juridiska till för andraävenpersoner ansvar
brott. Genombrottsregeln skall endast tillämplig brottvara som
begåtts i näringsverksamhet. Endast ingår i den juridiskapersoner som

ledning eller haft i uppdrag för viss delattpersonens som svara av
verksamheten kan utlösa straffansvar för den juridiska enligtpersonen
den här regeln. Det skall dessutom krävas det varit frågaatt ettom

åsidosättande de skyldigheter verksamhetengrovt förenadärav som
med. Bestämmelsen skall fakultativ.vara

D skallDet möjligt använda strafföreläggande juridiskaattvara mot
för brott mindre allvarligt slag. Det högsta beloppet förpersoner av ett

strafföreläggande skall 500 kronor.000vara

D detNär gäller mindre allvarliga brott det näringsreglerande om-
rådet bör det normalt tillräckligt med straff för den juridiskavara

Vi föreslår därför särskild bestämmelse åtalsunder-personen. en om
låtelse för den misstänkt för brott i det fallär åtal för brottetsom
väcks juridiskmot en person.

D En särskild lag tillsyn och åtalsanmälan införs för de myndig-om
heter tillsyn i förhållande tillutövar straffbestämmelser för vilkasom
det Åtalföreskrivet för juridiskaär skall normaltansvar personer.
förutsätta antingen anmälan från tillsynsmyndigheten eller åtalatten

påkallat från allmänär synpunkt.annars

D De straffprocessuella reglerna straffansvar för juridiskaom personer
skall samordnas med rättegångsbalkens nuvarande regler individu-om
ellt straffansvar.
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Utredningsuppdraget
kapitel 1

ivid brottsanktionerfrågorutredavaritharuppdragVårt att om
denbekämpningeneffektiviseramed syftenäringsverksamhet att av
ochkartläggaingåttharuppdragetbrottsligheten. I attekonomiska

bakgrundföretagsbot tillämpas motreglerna samt atthurutvärdera om
börföretagsbotmedutvärdering systemdenna överväga ettomav

juridiskasigriktarstraffmed motmed ansvarssystemersättas ett som
länder.andrai vissafinnsmed vadlikheti sompersoner

brottsbegreppetomdefmieringframhölls bl.a.direktivenI att aven
praktiskaenkla ochskallsanktionsreglerna attundvikas,bör att vara

efter-förutsebarhetkravrimligaochrättssäkerhettillämpa attutan
belopptill ärbestämmasskall kunnasanktionerna ett somsätts, att

förslagen böravskräckande ut-förtillräckligt högt samt attatt vara
underlättaägnadbästordningtill vilken attärmed hänsynformas som

näringsverksamhet.inombrotti frågasamarbetetinternationelladet om

Bakgrund
kapitel 2-7

utgångspunktenmeduppbyggtstraffsystemet attnuvarande ärDet
dessa.straffas förochbrottkan begåfysiskaenskildaendast personer

verksamheteroch andranäringsverksamhetidet gäller brottNär som
delsprobleminnebärakan dettaformer attkollektivabedrivs i genom

bör bäraverksamheteninomsvårtkandet att somvemangevara
enskildesutifrån denpåföljderna bestämsoch dels attansvaret genom

förhållanden.ekonomiskainte företagetsoch
för brottstraffasbegå ellerkunnaintejuridiskaAtt ansespersoner

sank-drabbaskanmånga gångerdessaemellertid inteutesluter att av
ellerbrotttill följdrättsverkningarbetungandeandraellertioner av
led iverksamhet. Somi derasbegåttsöverträdelser ettandra som

olika insti-radharsanktionssystemfungerandeefter välsträvan ett en
näringsverksamhetvid brott itillmöjligheterinförts attöppnartut som

fysiskaenskildaendast äveninterikta sanktioner utanmot personer
verksamhetdenbedriverjuridiskadendet företag,mot person, som
skadeståndinstitutentraditionellabegåtts. De ärvilken brottetinom

sanktionsav-införtsolika områdendetVidare harförverkande.och
Bestämmelsernajuridiskariktas direktkangifter mot personer.som

dekompletteraavseddakom till år 1986,företagsbot, attvarsomom
näringsverksamhet.ifanns vid brottandra sanktioner som
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juridiskaBör kunna straffaspersoner
kapitel 8

Räcker de nuvarande sanktionerna

Sedan reglerna företagsbot infördes har de, enligt det material viom
Riksåklagaren inhämtat, endast i tjugotal fall.prövats Före-genom ett

tagsbot har dömts i mindre hälften dessa.ut än Det står helt klartav
företagsboten inte de förväntningaratt fannsmotsvarat mångasom

håll vid dess införande. Enligt vår bedömning ligger orsaken till före-
tagsbotens ringa praktiska betydelse inte i de principiella problem som
ibland föreligga med repressiva sanktioneransetts juridiskamot perso-

på grund brott i den utformning regelsystemetutanner av som gavs.
Vi pekar här bl.a. begränsningen till förhållandevis allvarliga brott,
det generella tillämpningsområdet och reglernas i praktiken fakultativa
utformning.

Sammantaget finner vi reglerna företagsbot inteatt demotsvararom
krav bör ställas effektivt sanktionssystemett vid brott isom

Ävennäringsverksamhet. det gäller övriganär sanktionsmöjligheter gör
vi motsvarande bedömning. Vi förordar därför de nuvarande regler-att

företagsbot avskaffas och medersätts sanktionssystem.na om ett nytt

Vid vilka brott behövs sanktionernya

Vår bedömning möjligheternaär till bestraffningatt juridiskaav perso-
mindre betydelseär det gällernär allvarlig ochner systematiskav mer

ekonomisk brottslighet. dessaI fall används i allmänhet aktiebolag och
andra juridiska brottsverktyg efter brottslighetenpersoner som som
helt saknar betalningsförmåga. När det gäller sådan brottslighet kan

för juridiska endast spela helt underordnadansvar roll ipersoner en
förhållande till det individuella straffansvaret eftersom det inte är
meningsfullt med sanktioner riktas juridiskamotsom personer som
inte har viss stabilitet och överlevnadsförmåga. Detta talar fören att ett
sanktionssystem för juridiska främst bör utformas med siktepersoner
på näringsreglerande lagstiftning. Mot den bakgrunden finner vi att

för juridiska inteansvaret bör begränsas till sådana fall dåpersoner
brottsligheten kvalificeratär slag.av mer

Gör internationella jämförelser vårt intryckär ocksåman att system
innefattar brott lindrigareäven karaktär fungeratsom bättre deänav
begränsats till allvarliga brott.som mer
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ändrasbrottsbegreppetBör

juri-innebäraintebehöver attjuridiskaförstraffansvarEtt personer
dockländervissa ärbrott. lbegåkunnaskalldiska ansespersoner

detändringdirektivi våra attSom avfallet.detta nämnts enanges
ocksåbedömning attVår ärundvikas.börbrottsbegreppetnuvarande

enligtkonstruktionmedfördelaregentliganågrafinnsintedet en
finnsdetochbrottbegåkunna attskalljuridiskavilken ansespersoner

länder. Detandraanvänds ikonstruktionermed desvagheterklara som
straffaenklareväsentligttillämpning attfrågaoch ilagteknisktär om

fysiskabegåsbrottforjuridiska personer.avsompersoner
principenskebörinte attändringnågonbedömningVår är att av

förstraffansvarochfysiska attbegåskan enendastbrott personerav
tillskyldigsiggjortfysiskförutsättabörjuridisk att personenperson

brott.

rättsverkansärskildStraff eller

juridiskaforstraffansvarinförasidanmellan å ett perso-Valet attena
företagsbotregleringenvidarebyggasidanandraoch å att avner

terminologiskfrämstbrotträttsverkan ärsärskild avär avsom en
förbetydelsefåkanocksåvaletdock inteutesluter attbetydelse. Detta

övrigt.itillämpningenpraktiskaden
bestraffandeförtill handliggerbenämning närmastDen ensom

klartmarkerarstraffBenämningen attstraff.tvekansanktion är utan
klander. Attinnefattarsanktionrepressivfrågandet är somom en

sank-bidragit tillhakanrättsverkan attsärskild antasföretagsbot är en
straffansvaretindividuellaunderordnad detheltuppfattastionen som

i ställetjuridiskaOmstraffrättsligaudda i det systemet.och personer
markeringtydliginnebära attdettaskullebrottstraffades för aven

medjämställaprincip ansvaretijuridiska ärfor attansvaret personer
fysiskafor personer.

ocksådetfinnsrättsverkansärskildstraff ochmellanvaletVid
särskildföretagsbotenmedvårtbeaktaanledning system,att ensomatt

andraunikt. Iframstårjämförelseinternationellvidrättsverkan, en
medarbetavaltgenomgåendeprincip systemi attländer har somman

straff-Ettjuridiskaförstraffansvarformnågoninnefattar personer.av
internationelladetunderlättaskullejuridiskafor sam-personeransvar

iständigtochpågår växerområdeträttsligadetarbete på somsom
betydelse.
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Sammantaget har vår slutsats blivit de nuvarande reglernaatt om
företagsbot bör medersättas med straffansvar förett juridiskasystem
personer.

Juridiska straffsubjektpersoner som
kapitel 9

Bör vissa juridiska frånundantas reglernapersoner om
straffansvar

En fråga straffansvaret förär juridiska bör allaom personer avse
juridiska eller det finns skäl generella undantaggöraattpersoner om
eller undantag i vissa hänseenden.

Även variationerna mellan olika juridiska detom närpersoner
gäller verksamhetsformer och ekonomi kan mycket betydandevara
föreslår vi inte något undantag från straffansvaret i hänseende.utom ett
Brott har begåtts vid myndighetsutövning bör inte kunna föranledasom
straffansvar för den juridiska i verksamhet brottet begåtts.person vars

övrigtI föreslår vi ingen särbehandling och kommunstatav men
diskuterar olika tillämpningsproblem sådant kan med-ettsom ansvar
föra. Bl.a. föreslår vi det gällernär åtal skallatt staten företrädas av
den myndighet inom vilkens verksamhetsområde den åtalade gärningen

begången.är

Ansvar för andra än juridiska personer

kanDet ibland förekomma enskilda näringsidkare bedriveratt närings-
verksamhet det gällernär såväl antalet anställda den ekono-som, som
miska omslutningen, väl kan sådana verksamhetermotsvara som
brukar bedrivas juridiska I syfte undvika vad kanattav personer. som
framstå omotiverad särbehandling föreslår vi reglernasom en att om
straffansvar för juridiska i vissa fall bör kunna tillämpaspersoner även
i förhållande till enskilda näringsidkare. Reglerna bör dock fakul-vara
tativa.

Bör juridisk kunna föras påöveren annanpersons ansvar

Ett särskilt problem med straffansvar för juridiskaett hurärpersoner
skall hanteras i det fall denansvaret juridiska inte kan betalapersonen

bötesstraff och vadett händer den juridiska upphörsom om personen
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mednaturligt atthängerFrågeställningarna ensammanexistera.att
kändadenochkonstruktion mesträttslig attjuridisk är enperson

friaaktieägarna ärkännetecknasaktiebolaget, attjuridiska avpersonen,
otillfredsställan-lättframstårDetbetalningsansvar.personligt somfrån

betala. Närfårnågonmedförbötesstraff inte att enutdömtde ettom
oftadetledersigförkunna rättgöraavvecklas attjuridisk utanperson

till någonflyttaskunna överskall annan.desskravtill att ansvar
vidfasthållabörbedömningengjort attemellertidVi har man

ijuridiskadenskall varsstraffansvaret stanna personprincipen att
kanDetvidare.föraskunnaoch intebegåttsharbrottetverksamhet

seriösamindrebakomstårdeförriskfinnasnaturligtvis att somen
Även lagstift-straff.undgåför väntatåtgärder ett omvidtar attföretag

slagdetförfarandenmotverkabörmöjligtdetlångt avså ärningen
straffansvaretregleringmedlämpligtintedet avär enavsesnusom

grund-frånavvikelserinnehåller storajuridiskaför sompersoner
associationsrätten.inomprinciperläggande

uppkommakanfrågordeviförordarSammanfattningsvis att som
lösasböreller byterombildas ägareavvecklas,juridisknär personen

principer.associationsrättsligavanligaenligt

juridiskastraffaförFörutsättningarna att personer
kapitel 10

regleringselektivellerGenerell

gällatordevadochdirektivenivadmed somlikhetl angessom
juridiskaförstraffansvarmedhar personer,ländersamtliga systemsom

straffansvarförområdetcentralafall det ettifrånutgåtthar vartatt
näringsverksamhet.ibegåsbrottmåstejuridiskaför somvarapersoner

begräns-denåstadkommamodeller förolikatvå attfinnsprincipI
ningen.

formellt låta ansvaretföretagsboten,gäller attsåsomDen är,ena
tillämpningeninskränkadäremotstraffbestämmelserallaomfatta men

näringsverksamhet. Denutövningenibegåttsbrottsådanatill avsom
låtaDanmark,och ansvaretFinland äri attvaltsbl.a. om-andra, som

utifrånväljsstraffbestämmelser ututpekadevissaendastfatta som
Själv-tillämpningsområde..lämpligt avgränsaterhållaintresset ettatt

olikakombineras sätt.modellernatvådefallet kan
ochgenerellmellanvaletförbetydelse enVad är stor enavsom

tillijuridiskaför motsatsstraffansvarmetodselektiv är att personer,
normalabli denskulleförslagvårtenligtföretagsboten,nuvarandeden
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och reguljära sanktionen vid överträdelser näringsreglerande lagstift-av
ning. Det då väsentligtär detta också konkretatt återspeglas i lag-
reglerna. För detta talar inte enbart allmänna legalitetskrav ocksåutan
vikten näringsidkarna deatt del lagstiftningennärav tar får klarav en
upplysning de faktiska konsekvenserna bestämmelsernaom över-om
träds.

Vi förordar alltså selektiv metod utgångspunkt fören avgräns-som
ningen straffansvaret för juridiska När detav gäller detpersoner.
primära tillämpningsområdet bör det i varje aktuell straffbestämmelse

i de fall brottet begåttsatt i juridiskanges verksamhetsom en persons
skall den juridiska dömas till straff.personen

En selektiv reglering kan innebära risk för svårmotiveradeen
ojämnheter i tillämpningen. Vi föreslår därför föratt ansvaret ett
selektivt urval brott kompletteras med genombrottsregelav en som

möjligheteröppnar under vissa förutsättningaratt döma till ävenansvar
vid andra brott.

Vi förordar det selektiva urvaletatt brott främst skallav avse
bestämmelser sikte på näringsverksamhettar och där principernasom
för företagaransvar tillämpliga.är I praktiken innebär det iatt ansvaret
allmänhet kommer utlösas underlåtenheteratt från företagsledningenav
eller den till vilken delegation skett den kontrollatt utöva och tillsyn

behövts för motverka brott iatt verksamheten.som

Ansvarsförutsättningarna

Straffansvaret för juridiska bör begränsas till brott verksam-ipersoner
heten. Detta innebär privat handlandeatt eller abnormhandlingar inte
kan utlösa straffansvar för juridiska dessaäven harpersoner om an-
knytning till verksamheten.

Det bör inte gälla någon formell begränsning den personkretsav
kan utlösa straffansvar för juridisksom Genom principernaen person.

för det selektiva urvalet kommer i praktiken företrädesvisansvaret att
utlösas någon inom juridisk verkställandeav ledning elleren persons

någon fått tillsyns- och kontrollansvarav delegeratsom till sig.
Reglerna företagsbot förenadeär med omfattandeom undantag,

vilket torde orsakerna till företagsboten harvara att kommiten av att
tillämpas i så begränsad omfattning. Detta hindrar naturligtvis inte att
undantag ändå bör dettagöras sakligtär motiverat. Vår bedömningom

emellertidär detatt även några särskildautan slags undantagsregler
eller fakultativ utformning reglerna straffansvaren för juridiskaav om
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tillämpningen.flexibilitet iförbetydandefinns utrymmeettpersoner
åtalsprövningsregler.förslagvårabl.a.pekarVi om

genombrottsregelUtformningen av en

möjlighetgenombrottsregel attföreslår,Vi gersagts, somensom
sådanEnbrott.andravidtill ävenjuridiskadöma ansvarpersoner

genombrotts-föreslårViutfonnning. attrestriktivregel bör ges en
näringsverk-ibegåttsbrottpåtillämpligbörendastregeln somvara

i deningårendastvidareskallförslagvårtEnligtsamhet. sompersoner
vissföruppdragihafteller attledningjuridiska svarasompersonens

juridiskadenförstraffansvarutlösakunnaverksamheten perso-del av
åsido-varit frågadet grovtettkrävasdessutombör attDet omnen.

med.förenad Be-verksamheten ärskyldigheterdesättande somav
utformning.fakultativocksåbörstämmelsen enges

juridiskainomstraffansvarFördelningen personerav
kapitel 11

skallför företagaransvarprincipernaframgått varaförordarVi attsom
straffbestämmelser.urvaletselektivadetförkriteriumavgörande avett

straff-fördelningförövrigtiprincipernaliksomprinciper avDessa är,
prin-bakgrundlagfästa. Mot attintejuridiskai avpersoner,ansvar

roll i detcentralfå änförslag kommervårt attciperna merengenom
legalitetpåkravenupprätthållaintressetoch attstraffrättsliga systemet
konkretbörrättspraxisutvecklats i ettprinciperdevi gesatt somanser

lagstöd.
reglerarbrottsbalkenibestämmelseinförsdetföreslår somVi att en

inne-juridiskdetdåfalli det ärfrågan somdels personenansvarom
delsstraffbestämmelse,enligtspecialsubjektställningenhar ensom

verksamhetjuridiskiöverträdelserförfrågan personsansvaret enom
slutligendennakontrollenoch samttillsynenibristerföljdtill avav

juri-iöverträdelserförstraffansvaret,delegera enmöjligheterna att
bestämmelserna ansvaretärInnebörden attverksamhet.disk avpersons

verk-juridiskadeniingårdenåvilaskall personensprimärt som
enligtdelegationtillmöjlighetmotsvarandemedledningställande som

gällande rätt.
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Förhållandet till andra former av ansvar
kapitel 12

Enligt direktiven har det ålegat analysera vilken roll i sanktions-attoss
de sanktioner föreslårsystemet bör ha i relation till andrasom

sanktioner. En allmän utgångspunkt för förhållandet mellan olika
tillgängliga sanktioner dessa bör utformasär att sådantett sätt att
det inte uppkommer opåkallade sanktionskumulationer. Det viktigtär

det finns klara principer för prioriteringenatt mellan olika sanktioner.

Det individuella straffansvaret

När det gäller det individuella straffansvaret föreslår vi ingen ändring.
Straffansvar för juridiska bör dock normalt ha prioritet fram-personer
för det individuella straffansvaret det gäller mindrenär allvarliga brott

näringsreglerande straffbestämmelser.mot Vi föreslår därför möjlig-att
heterna meddela åtalsunderlåtelse för denatt misstänkt för brottärsom
vidgas i det fall åtal för brottet väcks juridiskmot en person.

Skadestånd och förverkande m.m.

Införandet straffansvar för juridiska inte anledning tillav personer ger
någon särskild reglering med sikte fråganpå skadeståndsskyldighet.om

Bestämmelserna förverkande utbyte eller vinning brottom ärav av
centrala det gäller förhållandetnär till straff kan riktasett motsom en
juridisk Förverkandeinstitutet fyller avgörande funktion förperson. en

neutralisera ekonomiskatt vinning motiv för begå brott.attsom
Brottslighet i juridisk verksamhet kan direkta förtjänster.en persons ge
l andra fall kan effekten besparingar olika slag påsamtvara av en

förbättrad förmögenhetsställningsättannat har orsakssambandsom
med brottsligheten. Det grundläggandeär betydelse regelsyste-av att

för dramet sådanautrymme ekonomiska fördelar,attger så detatt
inte lönar sig begå brott. Bestämmelsenatt i 36 kap. brottsbalken4 §

förverkande ekonomiska fördelar brott iom näringsverksamhetav av
särskildär vikt i det här sammanhanget. Bestämmelsenav har dock

knappast och har alltsåanvänts inte bidragit till effektivare sank-ett
tionssystem vid brott i näringsverksamhet. Vi föreslår emellertid inte
några förändringar nuvarande regler, främst det skälet detav attav
nyligen tillsatts särskild utredare för utreda frågor förverkan-atten om
de vinning brott.av av
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mellanförhållandetförändringarnågrahellerinteföreslårVi av
närings-tillståndåterkallandenvite,ochsidan resp.straff å avena

sidan.andraförbud å

Sanktionsavgifter

kanstraffbestämmelsermedkonkurrerar somSanktionsavgifter som
förSkäletinförs.juridiskaförstraffansvarregel bort, personertas om

intejuridiskahuvudsakligensanktionsavgifter att personerärsådana
sanktionssystemdubbeltföreliggaintebörstraff. ettDettilldömaskan

förställetiavkriminaliseraalternativEtt är attjuridiskaför personer.
frågadetsärskilt ärfall,vissasanktionsavgifterna. Iavskaffa omatt

tänkavikan attkaraktär,lindrigmassförseelser enosss.k. avom
regleringemellertidNormalt börföredra. avlösning ensådan är att

föredra.karaktärstraffrättslig attvara

EG-rättenöverträdelserförSanktioner av

konventions-inomöverstatliga EG-rätten samtdeninomUtveckligen
ochsnabboerhörtpelare,tredjes.k. ärmellanstatligai EU:sarbetet

skyl-uppfyllavaltprincipihittillshar attSverigeöverblicka.svår att
kriminalise-EG-rättenöverträdelsersanktioneradigheten genomatt av

sank-också EG-rättenskallavgörandenEG-domstolensEnligtring.
nationelladen rättenbestämmelser i ompå sätttioneras somsamma

Vi harsanktioner.straffrättsligaförtalarvilketöverträdelser,liknande
före-framtideniSverigefrån ävenutgåttbakgrunden attdenmot

EG-rättenöverträdelsersanktionera genomkommerträdesvis att av
ochbättrefallmångadet i äruppenbartkriminalisering. Det att enär

överträdelseverksamhetiföretag, avordningrimligare ett envarsom
inomfysiskstraffassker,bestämmelse änEG-rättslig personenomen

innebärjuridiskaförstraffansvarstraffas. Ettverksamheten personer
särskiltdetdärområdensärlösningarbehovetockså ansesatt av

varit falletföretag,direkt t.ex.sanktionerrikta motbefogat somatt
försvinner.principområdet, imarknadsrättsligaochkonkurrens-det

bidrags-omfattandemycketEU:sbidragsfusk inomFrågan om
påtagligtpå sätt.blickpunktenkommit i etttidhar påsystem senare

förord-Rådetsmissbrukas.EU-budgetenDet att storaantas summor av
december 1995den 182988/95EURATOM omEG,ning avnr

s.k.denintressenfinansiellagemenskapernasEuropeiskaskydd av
förhållanden.dessabakgrundkommit tillharramförordningen mot av
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kanDet uppstå konkurrenssituation mellan sanktionsbestäm-en
melser i EG-förordningar och straffbestämmelser i svensk Ut-rätt.
gångspunkten bör i det sammanhangetäven så långt detatt ärvara
möjligt undvika dubbla förfaranden. ramförordningenI har frågan
reglerats på det straffrättsligt förfarandesättet kanatt gå föreett ett
administrativt. Ett administrativt förfarande får således avbrytas ettom
straffrättsligt förfarande inleds beträffande faktiska förhållan-samma
den.

Enligt vår uppfattning finns det flera skäl talar sådanmotsom en
ordning det gäller talannär juridiska I principmot gäller det-personer.

talan enskilda näringsidkare. Samordningenmot bör i ställetsamma
lösas regler innebär åtal skall väckas först efterattgenom som an-
mälan från tillsynsmyndighet eller åtal påkallatären om annars ur
allmän synpunkt. Om fysisk eller juridisk kan åläggasen en person
administrativa böter eller andra administrativa sanktioner och dessa
böter kan tillräckligt ingripande bör tillsynsmyndigheten inteanses

någon anmälan.göra Det kan inte heller påkallat allmänanses ur syn-
punkt väcka åtal.att

skallHur juridiska bestraffaspersoner
kapitel 13

Det finns antal olika sanktioner iett och för sig skulle kunnasom
användas straff för juridiska Vår bedömning det isom är attpersoner.

fall för närvarande inte lämpligtvart är straff införa någraatt som
andra sanktioner penningstraff.än Vi föreslårett detta i likhet medatt
andra penningstraff bör betecknas böter. För skilja dessa böterattsom
från andra former böter föreslår vi de kallas för företagsböter.attav

harDet i tidigare sammanhang diskuterats ekonomiska sank-om
tioner för juridiska bör byggas efter penning-mönsterpersoner upp av
botsystemet eller dagsbotssystem. Lagstiftaren har då tagit ställning för
det förra dessa Vi har för vår del intesystem. funnit anledningav att
föreslå någon förändring i detta hänseende.

Beloppsgränser för böterna

likhetI med vad gäller för andra böter förordar vi det i lag börsom att
införas beloppsgränser för företagsbötema.

Ett de skäl åberopats för införa straffansvar för juridiskaav attsom
har varit bötesbelopp bestämsatt utifrånpersoner enskildssom en
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delågaoproportionerligtframståromständigheterekonomiska omsom
juridiskadenhosomständigheternaekonomiskatill derelationises

Genomsnittligtbegåtts.brottet settverksamhetinom somvarsperson
fysiskabetalningsförmågabättre änväsentligtharjuridiska enpersoner

behöverinteböternivånlägstadenförtalarDetta attpersoner.
intenivånSamtidigt börfysiskaförså lågt varasättas personer.som

framstårinteför böterdenhögre somutrymmeän att somger
verksamhetiöverträdelserlindrigavidoproportionerligt höga somen

ekonomiskabegränsadeverkar underjuridiskbedrivs sompersonenav
ibötesbelopplägstakronorföreslår femtusenViförhållanden. som

marknads-ochkonkurrensskade-förgällermed vadlikhet nusom
förpenningböterföreskrivetendastdetOm ärstörningsavgifterna.

dock böternabörskälsynnerligafinnsdetellerbrottet annarsom
belopp.lägretillbestämmaskunna ett

förslagvårtÄven anknyterbötesbeloppethögstadetgällerdetnär
marknadsstörningsav-ochkonkurrensskade-förgällervadtill som

femskallbötesbeloppethögstasåledesföreslårVigifterna. att vara
skallbeloppföreslå dettaskälfunnitinteVi har attkronor.miljoner att

fall.enskildaöverskridas ikunna

straffmätningförGrunderna

fördeviföreslårstraffmätningenför attgrundernagällerdetNär
skallbrottsbalkenkap.i 29reglernagällandestraffansvarindividuellt

Ijuridiskagällerdetmotsvarande näräventillämpas på sätt personer.
juridiskaförstraffmätningendockkommerhänseendenvissa personer

straff-individuelltvidövervägandenannorlunda ändelviskrävaatt
faktoreroftakommerstraffansvarindividuelltVid an-somansvar.

straffmät-avgörande förgärningsmannenstillknyter att varaperson
vad vienligtdet,finnsjuridiskaförstraffansvarVidningen. personer

kringomständigheternaobjektivadeanledningutvecklar, sätta rentatt
hurfaktorersådananaturligtDetlagöverträdelser i är att somcentrum.

tid dehur långliksomfrågavaritdetöverträdelseromfattande om
Motsvarandestraffmätningen.igenomslagmarkeratfårpågått ett

inneburit.gärningenfaraellerkränkningskada,också dengäller som
individu-vidalltså intebörjuridiskaförstraffmätningen sompersoner

verksamhets-ställetpersonorienterad ifrämststraffansvar utanellt vara
orienterad.

förintebrottsbalken attkap.i 29 utrymmeBestämmelserna ger
individu-gällerdetstraffmätningen. Närvidbetalningsförmågabeakta

dagsbotssystemetsärskildadetställetidettaböter beaktasella genom
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enligt vilket storleken varje dagsbot efter betalningsför-av anpassas
mågan. Som tidigare skall företagsbötema intenämnts bestämmas
enligt de principer gäller för dagsböter. Vi föreslår därför denattsom
juridiska betalningsförmåga skall kunna beaktas inompersonens ramen
för straffmätningen.

Formerna för lagföring m.m.
kapitel 14

Den processrättsliga regleringens allmänna uppbyggnad

Den straffprocessuella regleringen utformad utifrån det individuellaär
straffansvaret. Om inför straffansvar för juridiskaävenman personer
bör utgångspunkten i princip regler bör gälla i detattvara samma
hänseendet det gäller individuelltnär straffansvar.som

sak innebarI detta i allt väsentligt inte några särskilda problem. I
allmänhet det sig naturligt hur regleringen börett sätt iger vara
förhållande till juridiska personer.

vissaI hänseenden krävs emellertid särskilda överväganden hurom
regleringen bör Rent lagtekniskt kan tänka sig olika lös-vara. man
ningar för placering och utformning de särskilda processuella reglerav

krävs för prövningen juridiska straffansvar. Vi före-som av personers
slår reglerna bör samordnas med rättegångsbalkensatt nuvarande regler

individuellt straffansvar detta innebär förhållandevistrots attom om-
fattande ändringar i rättegångsbalken.

strafföreläggande och ordningbot

Vi finner det angeläget lämna för förenklade förfarandenatt utrymme
och föreslår därför, tidigare strafföreläggandenämnts, skallattsom
kunna användas för brott ingår i det selektiva urvalet. Dettasom
förfarande mycket väl till brottär det slag straffan-avpassat av som

för juridiska främst kommersvaret omfatta. Enligt vårattpersoner
bedömning bör mycket klar majoritet de lagöverträdelseren av som
kommer föranleda straffansvar för juridiskaatt kunna lagföraspersoner

Överträdelsernastrafföreläggande. torde i allmänhet oakt-genom vara
underlåtelsebrott där följer enligt principerna före-samma ansvar om

Normalt torde dettagaransvar. tillräckligt den juridiskaattvara perso-
lagförs för brottet. Någon utredningnärmare varitnen om vem som

ansvarig inom företag behövs då inte. Straffet kommerett regelmässigt
hålla sig inom de lägre nivåernaatt för företagsböter och kunna ut-
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objek-där gärningensgrunderschablonmässigatämligenenligtmätas
föreläggandeförbeloppethögstaDetikaraktär står etttiva centrum.

kronor.500 000bör vara
juridiskaförordningsbotutfärdamöjligtskall inteDet attvara

personer.

åtalsfråganPrövningen av

rättegångsbalkenkap. §bestämmelserna i 20 7itilläggVi föreslår ett
skallåtalbedömningendet videnligt vilketåtalsunderlåtelse av omom

juridiskimisstänkt för brottdenunderlåtas ärmot personsensom
juridiskadenåtal väcksbeaktassärskilt skallverksamhet motom

för juridiskastraffansvaretkommerHärigenom attpersonerpersonen.
brotts-allvarligstraffansvar vid mindreindividuelltframförprioritetha

lighet.
åtalsprövningsregler iinförs särskildadetföreslårHärutöver att
Åtal fallskall i dessatillsynsmyndigheter.finnsvilka detlagar förde

till åtal elleranmält brottettillsynsmyndighetenendast väckas omom
förslagetSkälet försynpunkt.från allmän ärpåkallat attåtal ärannars

börnormaltlagstiftningvisstillsynde myndigheter överutövar ensom
olika fak-bedömaoch åklagarepolisförutsättningarha attänstörre

för åtalsfrågan.betydelseärtorer som av

uppgifterTillsynsmyndigheternas

åtals-tillsyn ochsärskild laginförasskallföreslår detVi att omen
verksamhet i dentillsynsmyndigheternasförskall gällaanmälan som

Tillsynsmyndig-tillsynenden lagföreskrivs imån detta avser.som
behövsutredningdenbrottmisstankeskall vidheterna göra somom

misstankeVid skäligåtalsanmälan.frågantillställningför att ta om
under vissakananmäla dettanormaltmyndighetenbrott skall menom

åtalsanmälan.underlåtaomständigheter
vadegentliga förändringarnågraförslaget intesak innebärI somav
skyldig-tillsynsmyndigheternasKunskapengälla.måste omansesnu

därför lämpligtfall bristfällig. Detemellertid i många är attheter är
enkelLagregleringen böruttryck i lag.tillskyldigheterna kommer vara

lättillgänglig.och
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Informationsutbyte mellan myndigheter

Sekretesslagens kap.14 2§ reglerar frågan myndighet fårom en
lämna uppgift till myndighet, uppgiftentrots äratten en annan
sekretessbelagd. Bestämmelsen reglerar inte frågan myndighetom en

skyldig lämna uppgift vidare. Vi föreslårär ändring i be-att en en
stämmelsen innebär sekretess inte skall hindra uppgiftatt attsom som
angår misstanke brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighetom
eller myndighet har ingripa brottet, straffansvaratt motannan som om
för juridiska föreskrivet för brottet brottet kanär antaspersoner om
begånget i juridisk verksamhet.en persons

Preskription

Preskriptionstiden för företagsbot fem år eller den längre tidär som
gäller förhållandei till gärningsmannen. Vi föreslår motsvarandeatt
reglering bör gälla i förhållande till straffansvar för juridiskaäven

För det skall gälla längre preskriptionstid fem år föratt änpersoner.
det individuella straffansvaret krävs det föreskrivet svårare straffäratt

två års fängelse för brottet. de bestämmelserän Av för vilka straff-
för juridiska särskilt föreskrivet, enligt förslag,vårtäransvar personer

finns det vissa bestämmelser i brottsbalken och några få inom special-
straffrätten där straff fängelse två år föreskrivet forsträngare än är
brottet. blirDet alltså sällsynt med längre preskriptionstid fem år.än

Registerfrågor

belastningsregisterEtt för juridiska bör inrättas vårtpersoner om
förslag genomförs. Behovet gäller i första hand frågan påföljd vidom
återfall det gäller tillståndsgivning och dyliktäven när detärmen av

betydelse det finns uppgifter juridiska dömsstor att om personer som
för brott. bakgrundMot det utredningsarbete pågår på områdetav som
lämnar vi emellertid inte några konkreta förslag.
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Summary

briefproposals inCommission’sThe

otherwhich enterprises andrules underD CommissionThe proposes
punished.criminal offences andheld liable forcould belegal persons

fornon-criminal finesPenal Code concerningrules theThe present
abolished.foretagsbot should beenterprises

naturalchanged. Onlyof crime should beD definitionThe not persons
naturalonly be held liableLegalcrimes.commit acanpersonscan

the legalconnection withcriminal offence incommittedhas aperson
consideredbeother words, legalactivities.person’s In cannotpersons

criminal offences.committedhaveto

Like otherpecuniary.should beD penalties for legalThe persons
distinguishdesignated fines.should be Topecuniary penalties, they as

fines.be designatedfines, they shouldfines from otherthese company

The lowestofshould be fixedD finesCompany as a sum money.
000and the highest 000normally be kronor 5should 5 000amount

Penalof theof chapter 29fine, the provisionsfixing thekronor. In
legalFurthermore, themutatis mutandis.appliedCode should be

considered this connection.should beabilityperson’s to pay

under thebe convictedeconomicD privateA operator samemay
his business activities.connection withprovision in

criminalshould also be subjectD localCentral and togovernment
committed inof offencesconviction, theliability and except case

exercise of authority.connection with the

primarilylegal should relateD Criminal liability for to apersons
principle, beThis selection should,of offences.specified selection

activities.legislation concerning businessoffences underrestricted to
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D The provisions goveming the selected offences should include a
provision the effect that legal should be held liableto a person any

has committed such offence connection with its businessperson an
activities. The general provisions criminal liability for legalon persons
should be included the Penal Code.

D specialA rule should be introduced make possible in certainto
circumstances convict legal for other offences than thoseto persons
included the selection. This rule should only offencesapply to
committed connection with business activities. Only involvedpersons

the of the legal who responsible formanagement person or are some
of the latter’s activities could forincur criminal liability the legalaspect

this The offence involve failureunder rule. also seriousmustperson a
comply with obligations associated with the activities. This provisionto

should be discretionary.

D should be possible impose fines legal forto summary on persons
offences of minor The maximum of such fines shouldnature. amounta
be kronor.500 000

D offences connection withregards less serious committedAs
business should nonnally be sufficient punish the legalactivities, to

therefore provision waiving prosecution forWeperson. propose a
suspected of offences where legal charged withpersons a person an

offence.

D Notification of shouldA Supervision and Prosecution beActnew
introduced for authorities which supervise compliance with statutory
provisions imposing criminal liability for legal Nonnally,persons. an
action should only be brought the offence reported by the

publicsupervisory authority the interest.or

D The procedural rules criminal liability for legal should beon persons
coordinated with the existing rules of the Code of Judicial Procedure on
individual criminal liability.
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assignmentCommission’sThe
Chapter 1

sanctionsrelatinginvestigateof referenceOur tomatterstoterms were
offor theactivitieswith businessconnectedoffencesfor purpose

included study andeffectively. Theyeconomic crimecombating amore
fornon-criminal finesof the rulesof applicationevaluation on

consideration of whetherevaluation,of thisthe lightenterprises and,
should befines for enterprisesnon—criminalofthe present system

like thatfor legalcriminal liabilityofreplaced by system personsa
countries.otherapplied in some

definition ofof thethat changeemphasizeof referenceThe terms a
simpleshould besanctionsthat the rulesavoided,should becrime on

and meetingcertaintyensuring legalwhileand practical,applyto
involvesanctions shouldthat thecriteria,predictabilityreasonable

that theanddeterrenthighsufficientlythat to actamounts as aare
appropriateregard thedesigned with dueshould beproposals mostto

offencescriminalcooperationinternationalfacilitatingforsystem on
activities.relating businessto

Background
Chapters 2-7

onlyassumption thatthebasedpenalThe systempresent on
and becriminal offencescommitnaturalindividual persons can

activitiesbusinessrelatedregards offencespunished for them. As to or
thiscollective basisorganizedactivities representother amayon a

organizationthespecifydifficultbeproblem, since to a personmay
ofthe basisfixedpenaltiesbecause theresponsible andwho are on

position.organization’s, financialthan theindividual’s, ratherthe
ofcapableconsideredthat legalthe factHowever, notpersons are

precludedoescriminal offencespunished forbeingcommitting notor
legalserioussanctions othersubjectof their beingpossibilitythe to or
theirwithcommitted connectionresult of offencesconsequences as a

sanctions,ofeffectiveestablishingviewactivities. With systemto ana
possibleintroduced makebeeninstitutions haveof tonumber toa

thealsonatural butindividualonlysanctionsimpose not onpersonson
activitybusinesswhich carries thelegaltheorganization, onperson,

institutionstraditionalcommitted. Thebeenoffence haswhich the are
fines haveadministrativeaddition,offorfeiture Inanddamages assets.

variousindirectly legalimposedbeintroduced thatbeen personsoncan
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circumstances. legislationThe non-criminal fines for enterprises,on
which passed 1986, designed complement othertowas was as a
sanctions for offences connected with business activities.

Should be possible punish legal personsto
Chapter 8

Are the existing sanctions sufficient

Since the of the rules non-criminal fines for enterprisesenactment on
they have, according the material made available by theto to us
Prosecutor—General, only been tried about Finestwenty cases. were
awarded less than half these The rules non—criminalpresentcases. on
fines for enterprises have obviously fulfilled the expectations thatnot

entertained when they introduced. Inquarterswere many were our
view, the why the regulation non-criminal fines for enter-reason on
prises have made little impact be sought the issues ofnot toso
principle involved imposing repressive sanctions legalon a person
whose activities criminal offence committed, but the design ofa
the of rules. Examples that mention the restriction ofsystem we are
applicability relatively serious offences, the general ofto area
application and the formulation of the rules, which practice leads to

facultative application.a
All things considered, have found that the existing ruleswe on

non-criminal fines for enterprises do the requirements fornot meet an
effective of sanctions for offences connected with businesssystem
activities. appraisal of the other sanctions presently available thisOur

similar. Therefore, recommend that the rulescontext presentwe on
non-criminal fines for enterprises should be replaced by systema new
of sanctions.

T0 offenceswhat should the sanctions applynew

view, ofIn the possibility punishing legal particularlynotour persons
relevant the of serious and systematic economic crime. suchIncase

limited companies and other legal rule usedcases, persons are as a as
tools of crime, and have left with which fines aftertono money pay
the crimes have been committed. Criminal liability for legal persons can
only play minor connection with such crime relationparta very

individual criminal liability, since pointless impose sanctionsto to
legal that lack certain stability and viability. This indicateson persons a
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that of sanctions for legal should thesystem concentratea persons on
legislation relating business activities. therefore consider thatWeto
criminal for legal should be crime ofliability restrictednot topersons

serious nature.more
internationalimpression, after making comparisons, thatOur

offenceswhich also less serious work better than thosesystems cover
seriousthat limited to ones.are more

changeddefinition of crime beShould the

criminal liability does necessarilyMaking subjectlegal to notpersons
of committing criminalconsidered capablerequire that legal persons are

mentionedcountries this theoffences. AsHowever, case.some
definitionemphasize that change of theof referencetheabove, terms a

also found that therebe avoided. We haveof crime should are no
which legalwith underparticular advantages system persons area

obviousoffences, and thereof committingcapableconsidered are
much easier,other countries.usedweaknesses systemssome
for offencespunish legalapplication,regardslegally and to personsas

by naturalcommitted persons.
offences only becriminalprinciple thatview, theIn canour

for legalcriminal liabilitythatandby naturalcommitted persons
committed bybeenoffence hasincurred whereonly be anpersons can

altered.beshouldnatural notperson,a

consequenceslegalspecialPenalties or

andfor legalliabilitycriminalestablishingchoice betweenThe persons
whichenterprises,fines fornon-criminalof thefurther presentuse

special legaldesignatedSwedish lawaccording to consequences,are
thethatdoesthisterminology.of However,basically notmatter meana

application.practicalimpactchoice does havenot onany
Penaltypenalty.punitive sanctionforobviousThe term aa

expressingsanctionrepressivefact thatemphasizes the censure.a
regardedenterprisesnon-criminal fines forThe fact that not aasare

sanctionthewhyof theassumed bepenalty be to reasonsonemay
placeofresponsibility and outindividualsecondaryconsidered to

legaljustice. however,of criminalthe system werepersons
thatprinciplefirmly establish thethis wouldpunished for offences,

liable thedeemed criminallylegal be assame waypersons may
natural persons.
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legaland specialpenaltieschoosing betweenWhen consequences we
fines fornon-criminalwithSwedishmind that thebear in systemmust

involvinghave chosencountriesunique. Otherenterprises systema
Establishing thefor legalliabilityof criminalform persons.some

facilitatewouldlegalliability forof criminalprinciple persons
becomingwhichlegalcooperationinternational matters,on

significant.increasingly
concluded that thehaveall theconsideredHaving aspects, we

replacedshould beenterprisesnon-criminal fines forexisting rules on
for legalcriminal liabilityby ofsystem persons.a

of legalThe punishability persons
Chapter 9

criminalfrom the rulesShould legal be exempt onany persons
liability

liabilitywhether criminalconsideredquestion beOne that must
specialgeneralwhethershould apply all legalto orpersons, or

certainexemptions justifiedbe cases.may
oflegalvariation betweenAlthough there termsgreat persons

dobusiness financialandorganization notstatus, propose anywe
Offencesliabilityexemptions from criminal respect.except one

shouldof authoritythe exercisecommitted connection with not
activities thewhoseinvolve the legalcriminal liability for person

offence committed.was
centralfor thespecialdoApart from this, treatmentnot proposewe

ofproblemsdiscuss variousalthoughand local sector,government we
example,forinvolve. Weapplication such liabilitythat propose,may

represented by theshould bebrought, thethat, Statewhere charges are
committed.offenceresponsibility theofauthority whose wasarea

personsthan legalLiability otherfor persons

which inbusinesseconomicSometimes, private termsoperators run a
comparedbefinancial volumeand theof employeesof the number can

mightavoid whatby legal Tooperatedwith businesses appearpersons.
certain thethatunjustified specialbe treatment,to caseswe propose

applicableshould also befor legalcriminal liabilityrules topersonson
shouldrules betheseeconomic However,private operators.

discretionary.
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Should be possible transfer criminal liability from legalto one
anothertoperson

special problem withA connected the question of criminal liability for
legal how liability where the legaltreattopersons cases person

fine where has been liquidated. This issue arises duecannot pay a or
the fact that legal legal entity, limited companies,andto a person a

which the majority of legal the shareholdersrepresent notpersons, are
subject personal liability for of fines thatNon-paymentto payment.
have been imposed obviously unsatisfactory. When legal persona
liquidated being able ofienwithout its debts, its liabilitiesto pay are
transferred anotherto party.

thathave decided retention of the principleHowever, towe propose
businesscriminal liability should remain with the legal whoseperson

offence has been committed and be transferred. Obviously, therethe not
will takerisk that of unscrupulous enterprises steps tooperatorsa

should, far possible,avoid penalties. Although the legislation as as
provisionssuitable introducediscourage such behaviour, tonot on

materially from thethat differcriminal liability for legal persons
fundamental principles of law.company

arise whenproblems thatrecommend that theIn maysummary, we
ownershipchangesreconstructedlegal liquidated orora person

ofnormal principleswith theshould be solved accordance company
law.

punishing legalThe possibility of persons
Chapter 10

General selective rulesor

applypresumablywhichof reference and theLike systemstermsour
for legalliabilityfor criminalall countries with system wepersons,a

for legalliabilityprinciple of criminalassumed that thehave persons
businesswithconnectionoffences committedprimarilyapply tomust

thisused achievemodels bedifferentBasically,activities. totwo can
limitation.

liability, theformally subjectoffencesallmakeThe first toto as
but restrictenterprisesforfinesnon-criminal towith at present,case

withcommitted connectionoffenceslawof theapplication to
Finland andbeen chosensecond, which hasactivities. Thebusiness

provisionsspecified penaltyapply onlyliabilityDenmark, let toto
Naturally,of application.appropriate spherechosen with view to ana
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these models be combined varioustwo ways.can
important factor when deciding between generalA tocomes avery

and selective approach the fact that in proposals criminaloura
unlike non-criminal fines for enterprises, would beliability, the present

sanction for offences against the provisions relatingthe normal, regular
essential that this should explicitlybusiness activities.to appear

for of legal certainty but alsothe legal provisions, onlynot reasons so
exactly what the ofthat economic knowoperators consequences

infringing rules will be.the
criminalrecommend selective method definingConsequently, we a

regards the primary sphere of application,liability for legal Aspersons.
offenceprovisions should lay down that, whereall the relevant an

legalconnection with legal person’s activities, thecommitted in a
will be liable.person

involve risk of erratic application whichselective regulationA can a
ofjustify. therefore the applicationbe difficult Weto propose amay

selected offences with specialrule complement thespecial to
for legal order makecriminal liabilityprovisions topersonson

legal for othercircumstances punishpossible certain to a person
offences too.

special selection of offences shouldrecommend that theWe
relating business activities,essentially include those provisions to to

responsibility applicable.which the principle of Inmanagement
legal would be held liable thepractice, this would that a personmean

responsibilitywhomof failure by its management toevent or persons
thesupervision orderdelegated exercise the preventtoto necessary

company’soffences connection with thecommission of criminal
activities.

for criminal liabilityPrerequisites

be limited offencesliability for legal shouldCriminal topersons
legal Thisthe ofcommitted within enterprise. meansscope a person

incur criminal liability for legalirregularthat private cannotactsor
activities.associated with legal person’swhere they are apersons even

of whoformal limitation of the numberThere should be personsno
with theliability for legal accordanceincur criminal Inpersons.can

would practiceselection of offences, liabilityprinciples governing the
member of the legal person’snormally be incurred by management ora

responsibility has been delegated.whom supervisorytosomeone
for enterprises subjectnon-criminal finesThe rules toare manyon
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of the why they have beenexemptions, which probably one reasons
shouldNaturally, this does that exemptionsapplied seldom. not meanso

objectively justified. inbe made where they However,not ourare
of applicationconsiderable for flexibilityopinion, there evenscope

criminalrules discretionary ruleswhere there exemption onorare no
reviewrules for prosecutionliability for legal Thepersons. we propose

point.are a case

of special ruleFormulation a

rule that would makespecialmentioned above,As propose awe
offences other than those includedlegal forpossible convictto persons

formulatedrule should beof offences. Suchthe selection a
applicablerule should only bethat therestrictively. We topropose

activities. Furthermore,connection with businesscommittedoffences
person’slegalonly theproposal,according to persons onour

incurdelegated couldresponsibility has beenwhomtomanagement or
that theAnother conditionfor legalcriminal liability a person.

obligationscomply withserious failureoffence involve tomust a
formulatedshould beactivities. The ruleassociated with the as a

discretionary provision.

legalliabilityof criminalDistribution personsamong
Chapter ll

principle ofrecommend that thementioned,alreadyAs managementwe
selection ofcriterion for theessentialresponsibility should be an

for theother principlesprinciples, likeoffences. Thesecriminal
within legalcriminal liabilitydistribution of individual notperson, area

of proposals,resultof the fact that,law. viewlaid down In ouras a
the penalsignificant role inprinciples would playthese even morean

recommend that thelegal certainty,and of the need tosystem weassure
specificembodiedshould beevolved through lawprinciples case

legislation.
Penal Codeprovisions theintroduction oftheWe propose

specialhavingthe of legalconcerning liability statuspersons acase
connectionoffences committedquestion of liability forin law and the

insufficient supervision,result oflegal person’s activitieswith asas aa
forof criminal liabilityallowing the delegationwell provisionsas

Theperson’s activities.connection with legaloffences committed a
liability wouldprovisions would be thatimplication of these rest
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primarily with members of the legal person’s themanagement or, as
existing law, whom responsibility has been delegated.tocase on persons

The connection with other forms of liability
Chapter 12

general for sanctions that they shouldA rule be designed such a
avoid accumulations of sanctions. There beto mustway as unnecessary

clear-cut principles for establishing priorities between different
sanctions.

Individual liabilitycriminal

individual liability.We do changes regards criminalnot aspropose any
Criminal liability for legal should, however, normally takepersons
precedence individual criminal liability the of less seriousover case
offences against the provisions business activities. Therefore,on we

that the for waiving prosecution should be extendedpropose scope
where legal charged with offence.cases a person an

Damages, forfeiture etc.

The introduction of criminal liability for legal would notpersons
necessitate special rules relating damages.toany

The provisions forfeiture of the proceeds of crime crucialon are
relation penalty that be imposed legal Forfeitureto a can on a person.
fulfils important function eliminating financial gain motivean as a
for committing crimes. Offences committed connection with the
activities of legal direct gain. They also havegeneratea person can may
the effect of reducing otherwise improving the assetsexpenses or
situation result of crime. essential that ofthe rulessystemas a
should make possible eliminate such financial gainto toso as ensure
that crime does The provisions of chapter section of the36,not pay.
Penal Code relating forfeiture of the of offencesproceeds criminalto
committed connection with business activities fundamental thisare
connection. the provision has rarely been appliedHowever, and has
therefore contributed effective of sanctions fornot to systema more
offences committed connection with business activities. Moreover, we
do ofamendments the existing mles, since specialnot anypropose a
investigator recently appointed examine issues relatingto towas
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of crime.forfeiture of the proceeds
relationship between penaltieschanges thedoNor propose anywe

of trade.of licenses prohibitionand withdrawalsopposed finesto oras

Administrative fines

compete with penalty provisionsadministrative fines thatprinciple,In
Thefor legal introduced.criminal liabilitybe abolished personscan

incurfines that legaljustification for suchmain cannotpersons
of sanctions forshould be dualcriminal liability. There not systema

instead of abolishingalternative decriminalizelegal One topersons.
regards widespreadespeciallyadministrative fines. In assome cases,

probably appropriate. Normally,such solutionminor offences, a
preferable.criminal procedurehowever, a

Community lawfor offences againstSanctions

which supranational, andCommunity law,Developments
pillar, which international,drafted under the EU’s thirdconventions are

far, Sweden has electedand difficult follow. S0rapid totoare very
of law by treatingsanction violations Communityfulfil its obligation to
the judgments of the ofcriminal offences. According Courtthem toas

sanctions should applyof Communities,Justice the European to
national legislation withCommunity law the respectsame way as

of sanctions.which the application penalsimilar offences, supportsto
sanctionassumed that Sweden will continuehave thereforeWe to

criminal offences.Community law by treating themoffences against as
punishoften better and appropriateObviously, tomore an

ofinfringes provision of Community law theenterprise that coursea
natural Establishing criminalactivities than punishits to a person.

would also that the need for specialliability for legal persons mean
sanctions directly enterprisessolutions where imposing onareas

under competition and market law, wouldindispensable,appears e.g.
virtually disappear.

of fraud within the EU’s extensive of aidsThe question system
recently attracted attention. estimated thatand subsidies has great

Community budget misappropriated. Councillarge of the aresums
ofRegulation EURATOM 2988/95 December 18, 1995EC, no. on

Communities financial interests Frameworkprotection of the the
Regulation adopted this situation.towas response

arise between sanctions laid down CommunityCompetition may
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Swedish law. The bestprovisionslaw and penalty course as
of procedures far possible. In theavoid duplicationbefore, to as as

provision thatthis issue regulated by theFramework Regulation a
administrativeprecedence Inprocedure takecriminal one.over anmay

suspended criminaladministrative procedure beother words, may aan
instituted for the instance.procedure same

against such withseveralview, thereIn arguments systemaareour
principle, theagainst legalactions brought Inregard to persons. same

conflictsInstead,against private economicapplies actions operators.to
resolved by rules stipulatingsanctions should bebetween the different

offence reported by thebe brought thethat action should onlyan
If fines otherthe public interest.supervisory authority oror
legal thebe imposed naturaladministrative sanctions or person,can on a

that the sanctionsauthority should providedsupervisory not, are
be consideredthe offence. shouldsufficiently stringent, Nor toreport

bring action suchbe the public interest to cases.an

punished‘should legal beHow persons
Chapter 13

appliedthat could benumber of different sanctionsThere asare a
consider appropriatefor legal dopenalties We at presentnotpersons.

pecuniary sanctions.sanctions other than Weimposeto proposeany
fines.penalties, these should be designatedthat, like other pecuniary as

of fines, thatfines from otherdistinguish theseTo types we propose
fines.they be designated company

other of basing economicdiscussionThere has been contextssome
used forthe day-finesfor legalsanctions systempresentonpersons
for legalopted against suchindividuals. Legislators have systema

changes thisfoundhaveWe tonot reason propose anyanypersons.
respect.

of finesMinimum and maximum amounts

fines, recommend that minimun andthe for otherAs wecase
should be laid down for fines.maximum amounts company

introducing criminal liability for legalofthe forOne personsreasons
individual’s financial positionthat fines fixed with regard to an

ofrelation the financial position thedisproportionately low toappear
offence committed. Generallywhose activities thelegal wasperson

much than naturalaffordspeaking, legal to pay morepersons can
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fixedthatbe lowshouldfinethe minimumTherefore, not as aspersons.
highbelevel shouldthetime,thenatural Atfor not sosamepersons.

offencesfor minorhigh finesdisproportionatelyimposetoas
subjectby legalcarriedactivitiesbusinesswithconnection personon a

fineminimumeconomic Welimited companyto propose aresources.
competitionapplyingthatthewhichof 000 kronor,5 nowsame as

for thepunishmentprovidedthemarket law. However,and
shouldexist,specialotherfineonly lowperpetrator reasonsora

kronor.than 000fine lower 5imposepossiblebe to companya
relatesproposal alsofinemaximumthe toregardsAs ourcompany

Thusmarket law.competition andapplyingsituationthe proposewe
million kronor.offine 5maximuma

penaltiesoffixingfor thePrinciples

fines,offixinggoverning theprinciplesregards theAs wecompany
ofof chapter 29liabilitycriminalindividualthe rulesthat onpropose

corresponding Inapplied inshould beCodePenalthe someway.a
will befor legalpenaltiesfixing ofthehowever, personsrespects,

individuals.of Inthan theconsiderationsothersubject to case
beoffendertherelatingfactorsindividual liability,considering to may

theexplain thatlegalforliabilityconsideringcrucial. In wepersons,
the keyshould beoffenceswith theassociatedobjective circumstances
and theoffencesof thethesuchfactorsNaturally,factor. extentas

should playcommittedwhich theyduringof timelength anwere
Thefor legalpenaltiesfixing oftheimportant samepart persons.

caused by theriskinjuryof the damage, act.applies the natureto or
fixedtherefore beshouldfor legalPenalties not on anpersons

byliability, butcriminalpersonalwiththebasis,individual caseas
enterprise.person’sthe legalreference to

provideCode doPenalof theof chapter 29provisionsThe not any
fixingintoabilityperson’sfor taking accountto payascope

financialperson’sfines,individualregardspenalties. As resources area
mentioned above,of day-fines. Asunder thetaken into systemaccount

principle.thiswithfixed accordancebeshouldfines notcompany
should beperson’s abilitylegalthatConsequently, to payaproposewe

fines, butfixing ofwith theconjunctioninto nottaken account
individuals.appliedtheaccordance with tosystem
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Prosecution procedure etc.
Chapter 14

General of the procedural rulesstructure

The procedural rules based individual criminal liability. Ifare on
liability also established for legal the principle should be thatpersons,
the rules should apply those relating individual criminaltosame as
liability.

factIn this does involve particular difficulties. Generallynot any
speaking, formulating rules relating legal doesto not presentpersons a
problem.

Some require special consideration, however.matters From a
legislative point of view there be several options when tomay comes
inserting and formulating the special procedural rules considerationon
of legal persons’ criminal liability. We that the rules should bepropose
incorporated into the existing rules the Code of Judicial Procedure on
individual criminal liability, though this involves rather extensiveeven
amendments of that Code.

Summary fines

considerWe important allow for simplified procedures andto scope
therefore mentioned above, that fines could bepropose, as summary
imposed for offences the selected This procedurerange.
appropriate for offences of the kind which will normally withinoccur
the framework of criminal liability for legal view, theInpersons. our
imposing of fines appropriate proceeding for largesummary an a
majority of the offences which will involve criminal liability for legal

They will probably be crimes of negligence, formostpersons. cases
which liability will follow the principles of liability.management
Normally, should be sufficient that the legal charged withperson
the offence. investigation ofNo whom within the enterprise
responsible for offencethe will be The penalty will regularlynecessary.
be fixed corresponding low levels of fines andamount toan company
be awarded accordance with standardized rules concentrating theon
objective of the offence. The maximum of such finesnature amount
should be 500 000 kronor.
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whetherDecisions prosecutetoon

of thesectionof chapter 20,provisionsaddition theWe topropose an
accordingprosecution,ofwaiverProcedureof Judicial toCode on
oftheprosecution inwaivingquestion ofthewhich personacase

should bebusiness activitieswithconnectionoffencessuspected of
Criminalthe legalbrought againstactionconsidered person.an

individualprecedencethus takewouldlegalliability for overpersons
offences.seriousof lessliability the case

prosecutionof rulesintroductiontheFurthermore, onproposewe
authorities. suchInsupervisoryinvolvinglegislationreview ancases,

reportedauthority hassupervisorythebroughtonly beshouldaction
for thisThepublic interest.thewhereoffencethe reasonor

complianceofsupervisionexercisewhichauthoritiesthat theproposal
policetheposition thanbetternormallylegislationcertainwith aare

thebearinghavethatdecidepublicand mattersprosecutor to onaon
prosecution.ofquestion

authoritiessupervisoryofThe tasks

Prosecution ActofNotificationandSupervisionWe newpropose a
insofar thisauthorities,supervisoryofactivitiestherelating asto

Whererelates.supervisiontheirwhichlegislationtherequired by to
thecommitted,has beenoffencethatsuspicionforgroundsthere anare

establishinvestigationthe toshouldauthority out necessarycarry
thepublicthereportedshould be prosecutor.offencewhether the to

butthe offence,normallyshouldwell-founded, reportsuspicion can
from doingrefraincertain circumstancesin so.

changerealinvolveproposal doessubstance,In not anyour
considerabletheresituation. However,with thecompared present
thisobligationsauthorities’ respect,supervisorytheuncertainty toas

relevantThelaw.establish themappropriatethereforeand to
readilybethatexpressedshould beprovisions canmannera

understood.

authoritiespublicbetweeninformationofExchange

ofquestionwith thedealsof Actthe Secrecysection 2Chapter 14,
authorityanotherinformationcommunicateauthoritywhether tocanan

doTheyconfidential.questioninformationthedespite the fact that
obligedbeauthoritywhetherof toquestionthenot canancover
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amendment effectdisclose infonnation. the thatWe topropose an
obstacle disclosure of informationconfidentiality bemust not toan

offence public authorityrelating suspected policeto to prosecutor,aa
offence,other authority whose duty take action against thetoor

offence criminal liability forprovided that the involves legal persons
and be assumed have been committed connection with legalto amay
person’s activities.

Statutory limitations

limitation non-criminal fines for enterprises fiveThe statutory on
the basis of the specific offence thatthe period establishedyears onor

has been committed, whichever longer. thatWe propose
should apply criminal liability for legalcorresponding rules to persons.

than five for natural onlylimitation longerA statutory years persons
than years’ imprisonmentpossible where longer sentence twoa

few of the provisions of theprescribed for the offence question. Very
other legislation, which accordingPenal Code, and fewer to oureven

for legal prescribeproposals would relate criminal liabilityto persons
years’ imprisonment. The limitationlonger than statutorysentence twoa

fivewould therefore rarely exceed years.

Criminal records

If criminal records should be establishedproposals implemented,our are
forfor legal They would be needed primarily the ofpurposepersons.

offences, legalfixing penalties the of repeated but datacase on
been convicted for criminal offences would also bewhich havepersons

useful connection with the granting of licences However,etc.very
view of the investigations this thematter,now progress

specific proposals.Commission refrains from presenting any
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Författningsförslag

brottsbalkeniändringtill lagFörslag om

brottsbalkeni frågaföreskrivsHärigenom om
gälla,upphöraskall7-10 attkap.dels 36att

6 §§,och4kap.35kap. 125och §§,85kap.dels 1att
följandehaskalloch 17kap. 14, 1536kap.till 36rubriken samt

lydelse,
kap.9kap. 11paragrafer, 3införas åttaskalldels aatt nya

18kap.16kap. 1615kap. 1313kap. 7 a1111 aa
kap,32kapitel,kap. 2 nyttoch 35 ett ava§ samtkap. 423

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

brottspåiöljderochOm brott1 kap.

§3
iförståsbrottförpåföljdMediförståsbrottpåföljd förMed

balkdennaochböterstraflenbalkdenna
böterstraflenallmännadedom,villkorligfängelse samt -

fängelse,ochöverlämnandeochskyddstillsyn
särskiltsåsomföretagsbötersärskild vård.till -

ochjuridiskaförstrafl personer
brottför inäringsidkareenskilda

verksamheten, samt
skyddstillsyndom,Villkorlig-

särskildtillöverlämnandeoch
vård

lSenaste 1988:942lydelse
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5§2
Fängelse de allmännaAv straflenär att ett äranse som

svårare straff böter. fängelseän svårareatt ettanse som
straff böter.än

Om förhållandet mellan fängelse villkorlig dom och skydds-samt
tillsyn föreskrivs i 30 kap. 1

8§3
påföljdFörutom kan brott, påföljdFörutom kan brott,

enligt vad därom stadgat, enligt vad därom stadgat,är är
föranleda förverkande föranleda förverkandeav egen- av egen-
dom, företagsbot eller dom eller särskildsär- rätts-annan annan
skild rättsverkan, så ock medföra verkan, så ock medföra skyl-
skyldighet gälda skadestånd. dighet gälda skadestånd.att att

3 kap. Om brott liv och hälsamot

§11 a
Har någon juridiski en per-

verksamhet skyldiggjort sigsons
till arbetsmiljöbrott, skall den

juridiska dömas tillpersonen
straflenligt 32 kap.

9 kap. Om bedrägeri och oredlighetannan

II §a
Har någon juridiski en

verksamhet gjort sigpersons
skyldig till ocker §5isom avses
andra stycket eller försök till
sådant brott eller till häleri som

§ andra6 stycket,i skallavses
den juridiska dömas tillpersonen
strafl enligt kap.32 Detsamma
gäller sådan häleriförseelse som

2Senaste lydelse 1988:942
3Senaste lydelse 1986: 18l
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ibrottmotsvarar avsessom
stycket.andra§6

borgenärerOm brott mot11 kap. m.m.

§7 a
juridisknågon iHar en

skyl-verksamhet siggjortpersons
denskallbokföringsbrotttilldig
tilldömasjuridiska personen

kap.enligt 32straff

brottallmänfarligaOm13 kap.

§13
juridisknågon iHar en

skyl-verksamhet siggjortpersons
vårdslöshet,allmänfarligtilldig

ellergift smitta,spridande av
vårdslöshetmiljöbrott,förgöring,

vållandeellergift smittämne,med
underlåtenhetmiljöstörning,till

för-ellerallmänfaraavvärjaatt
ellergiftspridandetillsök av
skallförgöring,tillellersmitta

tilldömasjuridiskaden personen
kap.straflenligt 32

utsagaåtal ochfalsktmened,Om osann15 kap. annan

§16
juridisknågon iHar per-en

skyldigsigverksamhet gjortsons
vårdslösellerförsäkrantill osann

juridiskadenskallförsäkran,
enligtstrafftilldömaspersonen

kap.32
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16 kap. Om brott allmän ordningmot

18 §a
Har någon juridiski en per-

verksamhet skyldiggjort sigsons
till olaga diskriminering, otillåten
utlämning film eller video-av

otillåtet förfarande medgram,
pornografisk bild, förledande av
ungdom, djurplågeri, dobbleri,

dobbleri, försök tillgrovt grovt
dobbleri, skall den juridiska per-

dömas till strafl enligtsonen
kap.32 brottsbalken. Detsamma

skall gälla sådan medverkan till
dobbleri, dobbleri eller för-grovt
sök till dobbleri igrovt som avses
18

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till
brott

§4 a
Är föreskrivet föransvar

någon särskildi ställning och
innehas sådan ställning av en

juridisk gäller föreskriftenperson
den ingår den juridiskaisom

verkställande ledning.personens
Om överträdelseen av en

ansvarsbestämmelse juridiski en
verksamhet beror påpersons

brister tillsyneni och kontrollen
verksamheten, den in-ärav som

går den juridiskai personens
verkställande ledning att anse

gärningsman.som
Vad andra stycketisagtssom

gäller dock överträdelseninte om
skett delinom verksam-viss av
heten någon haft tillsom annan
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forsjälvständigtuppgift att svara
och

verksam-grunddet på av
elleromfattninghetens annars

skäl försärskildafunnits upp-
gifte",

haftuppgiftenfåttden som
andraochtillräcklig kompetens
skötaförförutsättningar att

denna samt
före-heller Övrigtdet iinte

omständigheterlegat gettsom
före-anledning anta attatt

verksamhetenför inteskrifterna
skulle iakttas.

ochandraBestämmelserna i
påtillämpasskällstyckettredje
så-beträffandemotsvarande sätt
be-näringsverksamhetdan som

näringsidkare.enskilddrivs av en
förstraffBestämmelser om

kap.finns 32juridiska ipersoner

böterOm25 kap. m.m.

1§
enligtskall dömasenligt Böter ut,dömasskallBöter ut,

brottetförföreskrivetvadför brottet ärföreskrivetvad är somsom
penningböterdagsböter,fråga, iipenningböterdagsböter,ii fråga,

ÄrÄr vissnormerade böter.ellervissböter.normeradeeller
förföreskrivenintebötesformförföreskrivenintebötesform

dagsböteriböterdömsbrottet,dagsböteri utböterdömsbrottet, ut
föranledabörbrotteteller,föranledabörbrotteteller, omom

idagsböter,trettiostraffi lägredagsböter, äntrettiostrafflägre än
Särskilda bestäm-penningböter.penningböter.

finnsföretägsböter imelser om
kap.32

4Senaste 2201lydelse 1993
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i
I

32 kap. Om straffansvar för
,i juridiska personer m.m.

§1
brottFör någon gjort sigsom

skyldig till juridiski en persons
verksamhet skall den juridiska

dömas till företagsböterpersonen
detta särskilt föreskrivet.ärom

§2
Även andra falli än som

§ får juridiskIiavses en person
dömas till företagsböter, om

brottet begåtts i närings--
verksamhet någon ingår iav som
den juridiska verk-personens
ställande ledning eller någonav

haft till uppgift attannan som
självständigt för delvisssvara av
verksamheten, och

denna därigenomperson-
åsidosatt de skyldighetergrovt

verksamheten förenadärsom
med.

Vid bedömningen före-av om
tagsböter enligt första stycket
skall dömas särskiltskall beak-ut

brottslighetens omfattningtas art,
och förhållande till näringsverk-
samheten. Likaså skall särskilt
beaktas det förhållande tilliom
den juridiska föreliggerpersonen
sådana omständigheter som anges

29 kap. 5i

§3
enskildEn näringsidkare får

under förutsättningar isom anges
och §§ dömas1 2 till företags-

böter för brott någon gjortsom
skyldig till hans näringsverk-sig i

samhet.
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enskildFöretagsböter för en
kombinerasnäringsidkare får

brottetpåföljd förmed änannan
ochpenningböterdagsböter, nor-

merade böter.

§4
och2Vad ii sagtssom

vid brott§§ tillämpas3 inte som
vidtillskyldignågon siggjort

myndighetsutövning.

§5
skall bestämmasöretagsböterF

ochkronorfemtill lägst tusen
Ärkronor.miljonerfemhögst

föreskrivetpenningböterendast
finns detellerför brottet annars

tilldömaskäl försynnerliga att
kronorfemböterlägre än tusen

bestämmasföretagsböternafår
etthundra kronor.lägsttill

§6
bestämmande företags-Vid av

29bestämmelsernaskall iböter
och på-straflmdtningkap. om
påtillämpasföljdseftergift mot-
därVadsvarande sägssätt. som
därvidskalltilltaladeden iom

gälla dendelar juri-tillämpliga
dess verk-ellerdiska personen

fårställande ledning. Härutöver
betal-juridiskaden personens

beaktas.ningsförmåga

§7
tillfallerFöretagsböterna sta-

uppbördBestämmelserten. om
böter finnsindrivningoch iav

1979:bötesverkställighetslagen
för-föreskrivsVad där189. om
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vandling böter gäller dock inteav
företagsböter.

påföljd35 kap. Om bortfallande av

§1
Påföljd må ådömas, med harDen skyldiggjort sigsom

mindre den misstänkte häktats till brott får dömas till påföljd,ett
eller erhållit del åtal för endast häktatshan eller fåttav om
brottet del åtal för brottetinom inomav

två år, å brottet kan följa svårare straff fängelse i år,än ettom
fem år, svåraste straffet högre icke fängelse i tvåär överom men

år,
tio år, straffetsvåraste högre icke fängelse i åttaär överom men

år,
femton år, straffet fängelsesvåraste viss tid åttaär överom

år,
tjugofem år, fängelse livstid kan följa å brottet.om

innefattar handling flera brott, må hinder vadutan sagtsen av nu
påföljd ådömas för alla brotten, så länge påföljd kan ådömas för något

dem.av

§2
juridisk dömasEn fårperson

till påföljd för brott verksam-i
heten endast den fått delom av

Äråtal för brottet fem år.inom
strafl fängelse tvåsträngare än

år föreskrivet för brottet skall
dock bestämmelserna §1i
tillämpas på motsvarande sätt.

4
iDe 1 § bestämda tiderna i och §§De l 2 bestämda

skall räknas från den dag brottet tiderna skall räknas från den dag
begicks. förFörutsätts ådömande brottet begicks. Förutsätts för

påföljd viss verkan ådömande påföljd vissatt attav av av
handlingen inträtt, skall tiden verkan handlingen inträtt, skallav

sSenaste lydelse 1996:659
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dag dådenfrånräknastidensådandådagfrån denräknas
inträdde.sådan verkaninträdde.verkan

sådanatillförsökelleroch 6kap. l-4i 6brottHar avsessom
tidernabestämdade i §skall lårfemtonunderbarnbegåttsbrott mot

år.femtonfylltskulle haellerfyllermålsägandendagdenfrånräknas
bokföringsskyldigeringa, denbokföringsbrott, ärvidOm som

erbjuditellerfåttkonkurs,iförsattsharbrottetfrånfem årinom
dag dåfrån denräknastidenskallbetalningar,inställt sinaellerackord
brottetfrånfem årinombokföringsskyldigedenskedde. Omdetta

frånräknasskall tidentaxeringsrevision,ellerskatte-förföremålblivit
beslutades.revisionendåden dag

6§°
skyldig tillsigDen gjortådömaspåföljdmåfallI intet som

påföljdtillaldrig dömasfårbrott§dag 4sedan från i sägssom
§dagden 4från idet,förflutithar somom

har gåttsägs,
brottetdet påfem år,kanå brottetfem år, omom

strafffölja svårare änkanochböterstraff intefölja svårare än
tillämplig.§och 1påföljd för böter 1ådömande ärtid för av

§enligt 1bestämmesbrottet
följakanintebrottetifalliår, änfemton annatom

två år,fängelse över
fall.övrigaitrettio år

gälleroch 3stycket 2Första
förpåföljdfrågaiäven enom

juridisk person.

förverkandeOm36 kap.förverkandeOm36 kap. avav
särskildochegendomochföretagsbotegendom, annanannan

brotträttsverkanbrotträttsverkansärskild avav

14
brotts-dengrundpåKanden brotts-grundKan avav

orsak på-ellerliges dödorsak på-död ellerliges annanavannanav
fårådömas,följd längrefårådömas,längreföljd egen-egen-

förverkad ellerförklarasdomförverkad ellerförklarasdom

Senaste :964lydelse 1971
7Senaste lydelse 19862118
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företagsbot åläggas på grund åtgärd föreskrivas till Före-av
brottet eller åtgärd föreskrivas byggandetill missbruk, endastav om
förebyggande missbruk, endast stämning i mål därom delgivitsav

stämning i mål därom inom femdel- frånår det brottet be-om
givits inom fem från gicks.år det Talan får i sådant fall
brottet begicks. Talan får i sådant väckas åklagare endast detav om
fall väckas åklagare endast påkallat allmän synpunkt.ärav om ur
det påkallat allmänär ur syn-
punkt

fallI skall vad i 35 kap. stadgas3 § motsvarandesagts ägasom nu
tillämpning.

15
Beslut förverkande eller Beslut förverkande ellerom om

åtgärd till förebyggande åtgärd till förebyggandeom av om av
missbruk eller företagsbot missbruk förfaller, i den månom
förfaller, i den mån verkställighet verkställighet skett inom tio år

skett inom tio frånår det från det beslutet laga kraft.vann
beslutet laga kraft.vann

17§°
Förverkad egendom och före- Förverkad egendom tillfaller

tagsbot tillfaller någotstaten, intestaten, ärannatom om
föreskrivet. föreskrivet.ärannat

Har enligt utbyte1 § skada för enskild förklaratsmotsom svarar
förverkat hos någon, i dennes ställe för ersättning denstatensvarar
skadelidande intill värdet vad har tillfallit på grundstatenav som av
beslutet förverkande. Vid verkställighet detta beslut har den hosom av
vilken förverkandet skett räkna vad han visar sig harätt att utgettav

ersättning till den skadelidande.som

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna företagsbot i 36 kap. 7-10 skall tillämpasom
beträffande gärningar begångna före ikraftträdandetär dennasom av
lag.

Senaste lydelse 1986:118
9Senaste lydelse 1986: 1007
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rättegångsbalkenändring ilagtillFörslag2. om

rättegångsbalkenfrågaföreskrivs iHärigenom om
och §§,820 kap. 7kap. 4kap. 9b 2 4kap. 3dels 1att

kap. 6kap. 3029 2kap.26 1kap. 2kap., 23rubriken till 21
38 kap.kap.36 1kap. 6§§, 33och 10kap.31och 13 §§,
kap.och §§, 481546 kap. 2och §§,kap. 3 15kap. 4539 52
kap. 659och 2216, 21kap. 13,51 samtkap. 13§§, 494-11

lydelse,följandeskall haoch 7
kap.21paragrafer, kap. 1319införas fyraskalldetdels att nya

lydelse.följandekap. 4och 48§kap. 252313 ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

underrättallmänOm1 kap.

§b3
beståbrottmålihuvudförhandlingvidskallTingsrätten av en

fårnämndemännenOmnämndemän.ochlagfaren domare tre en av
domförpåbörjats,harhuvudförhandlingen är rättenförhinder sedan

nämndemän.och tvålagfaren domaremed en
målihuvudförhandlingVidmålihuvudförhandlingVid

före-vilket inteförbrott ärföre-vilket inteförbrott är omom
straff bötersvårareskrivet änstraff böterskrivet svårare än

månaderi högstfängelseellermånaderi högstfängelseeller sexsex
domförtingsrätten utandomför ärtingsrätten utanär

finnsdet intenämndemän,finnsdet intenämndemän, omom
tilldömaanledningtilldöma attanledning annanatt annan

före-frågaböter.påföljdmåletoch det änpåföljd böter iän om
endastdockgäller dettatagsböterföretagsbot.frågainte är om

anledningfinnsdet inte attom
tillbötesbeloppetbestämma mer

kr.500 000än
medutökasdomarelagfarnaantaletdet, fårskäl förfinnsdetOm

frågagäller istycket.första Detsammaföljervad omutöver avsomen
fårledamöternaeller någranågonnämndemän. Omantalet av

stycketförstapåbörjats gällerharhuvudförhandlingenförhinder sedan
domförhet.i frågameningenandra om

1Senaste lydelse 1997:391
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2 kap. Om hovrätt

4
domförHovrätten med lagfarna domare. mållär tre som

överklagats från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta
hovrätten målet, tingsrätten bestått lagfamanär avgör treom av

domare. Om de lagfarna domarna får förhinder sedanen av
huvudförhandling har påbörjats, ändå domför. femFlerär rätten än
lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

brottmåll gäller, i stället för brottmålI gäller, i stället for
bestämmelserna i första stycket, bestämmelserna i första stycket,

hovrätten domför med hovrätten domför medär äratt tre att tre
lagfarna domare och två nämnde- lagfarna domare och två nämnde-

Om de lagfarna lagfarnaOm demän. män.en av en av
domarna eller nämndemän- domarna eller nämndemän-en av en av

får förhinder sedan huvud- får förhinder sedan huvudfor-nen nen
förhandling har påbörjats, handling har påbörjats,är är rätten

ändå domför. Flera fyra ändå domför. Flera fyra lag-rätten än än
lagfarna domare och nämnde- farna domare och nämndemäntre tre

får inte delta. detFinns får inte delta. Om det finnsmän inte inte
anledning döma till svårare anledning döma till antingenatt att
straff böter och det målet påföljd böter eller tilliär änannan

fråga företagsbot, företagsböterinte är överstigerom som
hovrätten dock domför med kronor500 000 hovrätten dockäven är
den sammansättning i domför med denävensom anges samman-
första stycket. gällerDetsamma sättning förstaisom anges
vid handläggning inte sker stycket. gällerDetsamma vidsom
vid huvudförhandling. handläggning inte sker vidsom

huvudförhandling.
Vid behandling frågor prövningstillstånd skall hovrättenav om

bestå lagfarna domare.treav
Vid beslut avskrivning mål efter återkallelse hovrättenärom av

domför med lagfaren domare.en
Åtgärder endast beredandet mål får utförasettsom avser av av en

lagfaren domare i hovrätten eller, de inte sådant slag deär attom av
bör förbehållas lagfarna domare, tjänsteman i hovrättenav en annan

har tillräcklig kunskap och erfarenhet. bestämmelserNärmaresom om
detta meddelas regeringen.av

Bestämmelserna i kap.4 l3 § gäller för andra tjänstemänäven än
domare de utför åtgärder enligt femte stycket.när

2Senaste lydelse 1997:391



örfattningsförslag 57FSOU 1997: 127

och hämtning9 Om straff, vitekap.

4 §
skyldignågon§§ stadgat HarVad gjort sig1-3i ägeär
§§till brott 1-3tillämpning be- imotsvarande i ensom avses

verksamhet, skalljuridiskställföreträdare så ocktraflande persons
tilldömasden juridiskabiträde.ombud eller personen

brottsbalken.straff enligt 32 kap.
§§ skallBestämmelserna 1-3i

ombud ellerockså påtillämpas
biträde.

domstolOm laga19 kap.

§13
Åtal fårjuridiskmot personen

domstolvidförutom isom avses
vid§ första stycket1 tas upp

denåtaldomstol där motannan
dettamisstänkte kan tas upp, om

till utredningenmed hänsyn samt
omständig-och andrakostnader

lämpligt.heter är
Åtal där denfår också tas upp

skalljuridiska isvarapersonen
allmänhet eller,tvistemål i när

myndig-där dendet gäller staten,
talanhar bevakahet iattsom

målet har sitt säte.
saknarjuridiskEn somperson

landet fårkänt hemvist inom
där det finns egendomåtalas som

juridiskatillhör den personen.
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åtal målsägande20 kap. Om till ochrätt om

7
Åklagare får besluta underlåta åtal för brott åtalsunderlåtelseatt

under förutsättning något väsentligt allmänt eller enskilt intresseatt
åsidosätts:

det kan brottet inte skulle föranleda påföljdattantasom annan
böter,än

påföljdendet kan skulle bli Villkorlig dom och detantas attom
finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

påföljdenmisstänkte begått brott och det förden utöverannatom
föreliggandekrävs påföljd med anledning detdetta brott inte av

brottet, eller
vård eller vård i specialsjukhus eller i vårdhempsykiatriskom

för enligt lagen 1967:940 angående vissa35 § omsorger omvuxna
psykiskt utvecklingsstörda eller insatser enligt lagen 1993:387 om
stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

skäl för åtalsunderlåtelseSom
för förden misstänkt brottärsom

juridisk verksamheti en persons
skall särskilt beaktas åtalom
väcks den juridiskamot personen.

Åtal förstafår underlåtas i andra fall i stycket,än nämnssom om
påföljddet särskilda skäl uppenbart det inte krävs någon förär attav

avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och det medatt att
hänsyn till omständigheterna inte heller krävs andra skäl åtalattav
väcks.

8§
Målsäganden må väcka åtal Målsäganden får väckainte

för brott, hör under allmänt åtal misstänkte för brott,denmotsom
angivitåtal, med mindre han hör under åtal,allmänt medsom

beslutat,brottet och åklagaren mindre han angivit brottet ochatt
åtal skall åklagaren beslutat, åtal skalläga attrum.

åklagare väckt talan,Har äge äga rum.
målsäganden biträda åtalet; han åklagare väckt talanHar mot

fullföljamå ock i högre talan. den misstänkte, får målsägandenrätt
förstaUtan hinder vad i biträda åtalet; han får också iav

3Senaste lydelse 1993:393
4Senaste lydelse 1964:166
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talan.fullföljamâlsägande högremå rättstycket sägs
ibestämmelsenhinderför falskt Utanväcka talan avansvarom

målsägandefårangivelse stycketförstaåtal, falskobefogateller en
för falskttalantillvitelse väckaeller om ansvaran-osannannan
angivelsefalskobefogat åtal,ellergående brott.

tillvitelsevilken ellerden,Målsägande är mot an-osannannan
gående brott.däravellerbegångetbrott är som

väckaMålsåganden fårskada.lidit inteellerfömärmadblivit
juridiskbiträda åtaleller mot en

person.
vilkenMålsägande den,är mot

ellerbegångetbrott ärett som
skadaeller liditförnärmadblivit

brottet.av

försvaroch hansmisstänktekap. Om den21 m.m.

§13
brottVid misstanke i enom

verksamhet försjuridisk persons
talanjuridiskaden avpersonens

Vadställföreträdare. idess som
9§ andra7§, 8§,2§-3a§,

§§ och 12stycket, 10 sågs om
sådanagällermisstänkteden i

juridiskastället denfall i per-
delartillämpligaisamtsonen

ställföreträdare.dess
ställföreträdarefleradetFinns

fårjuridiskför rättenperson,en
vilkavilken ellerbestämma av

skall infinnadem sig.som

förundersökning23 kap. Om

2§
förundersökningen skallUnderskallförundersökningenUnder

tillräckligautredas det finnsskäligen kanutredas, omsomvem
Vidareskäl för åtal någon.ochmisstänkas för brottet motom

beredas så bevis-åtal skall måletföreligga förtillräckliga skäl att
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vid huvudforhandling,honom, målet så bere- ningen,mot samt en
vid kan läggas framdas, bevisningen kan i ettatt samman-

hang.huvudförhandlingen förebringas i
sammanhang.ett

§25
Vid misstanke brott iom en

gällerjuridisk verksamhetpersons
vad 10, 11, 13, 14,isom

och §§18, 19, 2115, sägs om
misstänkte stället denden juri-i

tillämpligadiska isamtpersonen
ställföreträdare.delar dess

§ första stycketVad 3isom
och 18 §§ andra stycket 113 i

stycketförsta 1 sägs attom
kan misstänkasnågon skäligen

skall betraflandefor brottet en
ställetjuridisk i attavseperson

detdet skäligen kan antas att
skäl för åtalfinns tillräckliga mot

den juridiska personen.

Om kvarstad26 kap.

1§5
ÄrÄr misstänktnågon skäligenskäligen misstänktnågon

det skäligenför brott och kandet skäligenfor brott och kan
avvikabefaras, hanavvikabefaras, han attattattatt genomgenom

undanskaffaellerundanskaffaeller attatt egen-genomegen-genom
undandragerdom eller annorledesannorledes undandragerdom eller

värdetsig betala böter,värdetsig betala böter, attatt avav
företagsbot förverkad egendom elleregendom,förverkad annan

ellerdet all- ersättning till det allmännaeller ersättning tillannan
ersättningskadestånd eller skadestånd ellerellermänna annan

målsägande, till målsägande, kanersättning till antagassomannan
brottetkomma på grundkan komma att attantagas avsom

ådömas honom, får förordnasbrottet ådömas honom,grund omav

5Senaste lydelse 1989:650
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kvarstad så kvarstad så mycket hansfår förordnas på avom
egendom fordringen kanmycket hans egendom att att antasav

täckt vid bli täckt vid utmätning.fordringen kan bliantas
stycketutmätning. Vad förstai sägssom

juridiskgäller också person,en
detdet skäligen kan antas attom

skäl för åtalfinns tillräckliga mot
denna.

detför åtgärdenskälenKvarstad får beslutas endast uppvägerom
misstänkteinnebär för denövrigt åtgärdeneller iintrång sommen

motstående intresse.eller något annat

omröstning29 kap. Om

2
Över särskilt.skallhör till rättegången,fråga, röstassom
Över sammanhang. Omskall ifrågor röstas ettansvarsom avser

särskilt angåendeskall dockutgången i målet,det kan påverka röstas
i sådantgämingen och hur dennaden tilltalade begåttfrågan om

fall skall bedömas,
inteandra frågoråtgärder,frågor som avsersomom

omedelbarpåföljd harharinte påföljd men sommen somavser
bestämmandebetydelse förbetydelse för bestäm-omedelbar av

påföljd,mande påföljd,av
dagsbot, före-gäller storlekenpåföljd, såvittfrågan utom avom

prövotid eller verk-förlängningövervakning,skrifter, vaming, av
påföljd,ställighet av

återstående frågor avser ansvar.som
till särskildtilltalade skall överlämnasledamot dennågonAnser att

särskiltandra stycketföre omröstning enligt 3vård, skall röstas
mening.angående denna

5Senaste lydelse 13691988:
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Om beslut30 kap. dom och

6§7
den tilltalade erkänttilltalade erkäntden HarHar gär-

och bestäms brotts-brotts- gämingenningen och bestäms
påföljden till fängelsefängelsepåföljden till änän annatannat

till fängelse i högstfängelse i högst ellereller till sex sex
månader, får domen utfärdas ifår utfärdas imånader, domen
förenklad form. gällervarigenom Detsammaförenklad form. Dom,

juridisk har erkäntfastställer lägrehögre rättsrätt personom en
tillutfärdas i för- omständigheter liggerdom, får också de som

grund för åtalet. varigenomenklad form. Dom,
fastställer lägrehögre rättsrätt

får också utfärdas i för-dom,
enklad form.

brott, gällerenskilt anspråk i anledningi målet talanFörs avom
den tilltaladeförsta meningen endastvad i första stycketsägs omsom

finner saken uppenbar.medger anspråket eller rätten varaom

13
beslut innehåller någonfinner dom ellerOm rätten att etten

skrivfel,eller någonoriktighet till följduppenbar rättens annansav
besluta rättelse.förbiseende, fårräknefel eller liknande rätten om

skulle haunderlåtit fatta beslutförbiseendeHar rätten att ett somav
beslut, fårdom eller slutligtmeddelats i samband med rättenetten

avgörandetveckor från detkomplettera sitt avgörande inom två att
meddelades.

dömde lämnatdömde lämnat orik- denden HarHar
identitetuppgiftertiga uppgifter eller oriktiga sinsitt omom namn

underdetta avslöjatsdetta utan attutan att av-personnummer
rättegången, fårfårslöjats under rättegången, rätten

begäran beslutaåklagarensåklagarens begäran be-rätten om
rättelse sitt avgörande.sluta rättelse sitt avav-om av

görande.
komplettering fattas, skall habeslut rättelse ellerInnan parternaom

fått tillfälle det inte uppenbart obehövligt. Beslutetsig, äratt yttra om
skall möjligt varje exemplar det avgörandeantecknasom av som
rättats.

7Senaste lydelse 1981:1093
Senaste lydelse 1990:443
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rättegångskostnadOm31 kap.

1§°
tilltalade for brottetdenbrottet Dömstilltalade fördenDöms

talan,foråklagarenmål däritalan,föråklagarenmål där etti ett
tilltaladedenskall ersätta statentilltaladedenskall ersätta staten

beslutenligtvadbeslut rättensenligtvad rättens somsom
medel iallmännabetalatsimedelallmännabetalats avav

till-försvarare. DentillersättningHantill försvarare.ersättning
ocksåskalltaladefär ersätta statenocksåskall ersätta staten

honomhämtakostnadenförtillhonomhämtakostnaden attatt
för honomställföreträdareellerkostnad försådanförochrätten

kostnadsådanförochtillblodunder- rättenochblodprovstagning
blod-ochblodprovstagningfortilltaladedensökning avsersom

till-denundersökningutredningforgjortsharoch avsersomsom
förgjortshartalade och ut-brottet. somom

brottet.redning om
skä-intekostnader,intedockomfattarErsättningsskyldigheten som

vållatskostnader,ellerutredningen,förmotiveradevaritligen som
tilltalade,dennågonförsummelseeller änvårdslöshet annanavgenom

honom.försvarareellerombudhans utsetts avsom
juridisktilltaladi Annanintetilltalade änDen är annat en

falliinte,forsta§i 4 är utomfall sägs somän personsom
skyldigstycket,förstai 4 §betalaskyldig sägsstycket att mera av

kostnaden förbetalavadförsvararenkostnaden för än att mera av
skulle havad hanförsvararenibetalafått änskulle hahan rätts-

rättshjälpsavgift vidbetala ifåttenligträttshjälphjälpsavgift vid
rättshjälpslagenenligträttshjälpVad1996:1619.rättshjälpslagen

i denVad1996:1619.kostnad sägslageni densägs somomsom
rättshjälps-forkostnadi lagengällerrättshjälpsbiträdeför om
kostnad förgäller i ställetbiträdefor-offentligkostnad förstället

försvarare.offentligsvarare.
betalaskallden tilltaladeVadbetalatilltalade skallVad den

detefterges,jämkas ellerfårdetefterges,jämkas ellerfår omom
tillmed hänsynskäl till detfinnstillmed hänsynskäl till detfinns

eller hansbrottslighetenellerbrottslighettilltaladesden person-
förhållan-ekonomiskaochekonomiska ligapersonliga ochhans

den.förhållanden.

9Senaste lydelse 1996: 1624
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skyldigden tilltalade skulledet beloppOm ersättaattvarasom
fastställd skall ersättningsskyl-regeringenunderstiger viss gräns,en av

dighet inte åläggas.

§|06
döms fortill fleramedverkan Omflera förDömas samma

För brott harfor brott, brott ellerbrott eller somsomsamma
skallmed varandra, ellervarandra, eller sambandsamband medäga

målsägandemålsägande flerafleraskola ersätta rätte-ersätta
solida-degångskostnad,de förrättegångskostnad, svararsvare

kostnaden. Om kostna-alla för riskt förför alla ochkostnaden en
del målethänförkostnad denden mån sigI somavser aven.

ellerdem,angår endast angår någonmålet,till del avsomav
kostnaderorsakatock någondem, ellerallenast någon omav

eller försum-vårdslöshetkostnadnågon orsakat genom genom
skall denförsummelse, melse 4vårdslöshet eller iavsessom

honombetalasskall dock denna kostnaden4i avsom avses
kostnad gäldas honom ensam. ensam.av

kostnad, dejämteskyldigenligt 5 §någon ersättaAr partatt svare
För och bådabåda en.en

I0
Överklagas från lägremålfrån lägre rättFullföljes mål rätt,

betalaskyldighetenbestämsskall skyldigheten ersätta attatt
högrerättegångskostnaderrättegångskostnad högre i rätt,i rått

rättegången där.hänsyn tilltill medmed hänsynbestämmas rätte-
skalldomHögredärstädes. Högre rättsgången rätts anses som

tilltaladedenfällande endastfällande,dom skall omanses som
påföljddöms tilltilltalade dömes årallenast då den att an-somen

densvåraresåsomsåsomtill påföljd, änär att somanse sesom
lägredömt till,lägrevartill lägre rättsvårare den, rättän rått om

högrefrånfrikäntfrikäntseller, handömt, menansvaravom
finns förutsätt-finner detbegåttlägre finnes hava rätt atträtt,

eller denförfullföljdhonombrottet eller ningar omansvarav
överklagande ledertilltalades intetalan föranleder ändring i

dom.ändring lägretillStadgandet ilägre dom. 3 § i rättsrätts
i skall detBestämmelsen 3 §målsägan-skall det fall, att avseavse

skälfall, målsägandenföranlett talanden skäl utanattattutan
överklagat.orsakat åklagarenfullföljts åklagaren. attav

Senaste lydelse 1990:443
Senaste lydelse 1990:443
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Om kostnad högrei i målrätt Bestämmelserna detta kapiteli
angående fråga, dit fullföljts mål väckts vid lägre rättsom om som
särskilt, vad i detta kapitel tillämpasäge för kostnaderäven i
stadgas mål, väckts vid högre mål frågaangåendeirättom som
lägre motsvarande tillämp-rätt, överklagats dit särskilt.som
ning.

Återförvisas mål, skall frågan kostnaden i den högre rättenom
i samband med målet efter dess återupptagande.prövas

Är Ärnågon enligt § skyldig5 någon enligt skyldig5 §att att
jämte kostnad, jämte kostnad,ersättapart ersättapartsvare svarar
de för båda och båda för de solidariskt för kostnaden.en en.

rättegång33 kap. Om inlaga i och delgivningom

6
Bestämmelserna i 12 och Bestämmelserna i §5 9

15 delgivningslagen 1970: tredje stycket, och del-12 15
428 gäller inte delgivning givningslagen gäller1970:428av
stämning i brottmål. delgivning stämning iinte av

brottmål.
i får delges enligt delgivningslagen endastStämning tvistemål 12 §

det finns den sökte har avvikit elleranledning annatatt anta attom
håller sig undan.sätt

inte harförlikning saken tillåtenOm stämning i tvistemål där ärom
till delgivning skallförsökenkunnat delges, skall rätten pröva om

ombesörjaskall erbjudas självfortsätta kärandeneller attom
arbete och den kostnadskall därvid till detdelgivningen. Hänsyn tas

fördelgivningen, förutsättningarnaneddittills har lagts attsom
i övrigt. Omomständigheternafortsatta försök skall lyckas samt

skall stämningsansökan avvisas.erbjudandetkäranden inte antar

36 kap. Om vittne

l
vittne.Var och inte i målet, får höras lär part somen, som

brottmål får dock målsäganden inte vittna, han för talan.även om

Senaste lydelse 1995:637
Senaste lydelse 1987:747
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vittnesförhörfårbrottmålvittnesförhör Ibrottmål fårI
med någonhellermed någon inteheller ägainte äga rumrum

för denhar åtalats gärningtillmedverkanföråtalatshar somsom
för någonellergällerförhöretgäller ellerförhöretden gärning

omede-hargärninghargärningför någon somannansomannan
denmedsambandlbatt gär-med densambandomedelbart

ningen.gämingen.
skall ocksååtalatshardenstycketandraiVad sägs somomsom

därgärningförgälla den avsessomsom
underrättelsesådanfåttochmisstänktskäligenär en

§ellerkap. 18 2523misstanken ihar underrättats som avsesom
under-föroch förutsättningarnakap. 18enligt 23

kvarstår,rättelsen
ordnings-föreläggandeellerstrafföreläggandemeddelatshar av

bot, eller
åtalsunderlåtelse ellerbestämmelserenligtbeslutföljdtill omav

åtalats.harâtalsprövningsärskild
andraiSkall någoni andraSkall någon avsessomavsessom
istycket hörastredjeellerihörasstycketeller tredje enen

där hanrättegångåtal inte är part,rättegång inte motavsersom
kallelse tillfrågagäller ii frågagällersjälv,honom omom

påföljd förochförhandlingförhandling och på-kallelse till
iförhandlingenfrånförhand-från samtföljd för utevaroutevaro

vadförhöretfråga sägsförhöreti frågalingen samt somomom
kap. 37i 4tilltalade 31tilltalade i 31vad sägs omomsom

46kap. §45 15kap. 1kap.45 samtkap. 1kap. 4 37
frågastycket.första Iförsta kap. 15 §kap. §46 1515§ samt

inställel-förersättningtilltill rättfrågastycket. I ersätt-rätt omom
kap.gäller 36förhandlingvidförhand-vidinställelsening för se

och 25 §§.§§. 24och 25kap. 24ling gäller 36

bevisskriftligt38 kap. Om

2§
skriftligInnehar någonhand-skriftligInnehar någon en

ha be-kanhandling,be-kanling, antasägaantagas somsom
skyldighanbevis,skyl- tydelsebevis, hantydelse ärsomvaresom

skyldighetsådanden;skyldig-sådan visaförete den;dig attatt
brottmål förbrottmål den gäller dockdock inte ihet åligge i

ellermisstänks fördentilleller denmisstänkte somsom
för brottetriskerar åtalförhållande,sådantstår ihonom annars

står itill honomför denellerkap. 3i 36 somavsessom
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sådant förhållande i 36som avses
kap. 3

eller honom närstående, skyldig företepart sagts, attvare som nu
skriftligt meddelande mellan och någon honom närstående ellerparten
mellan närstående inbördes. Befattningshavaresådana eller annan, som

i kap. förete skriftlig36 må handling, dess innehåll5avses om
kan sådant, han hörasmå vittne därom;antagas attvara som
innehaves handlingen till förmån för vilken tystnadspliktenpart,av
gäller, skyldig förete handlingen. Stadgandet i kap.han 36attvare

sig motsvarande tillämpning6 § vittnes rätt vägra ägeatt att yttraom
i fråga skriftlig handling, dess innehåll sådant,innehavare ärom av om

i nämnda lagrum.som avses
Skyldighet förete skriftlig handling gälle minnesanteckningatt

föreller uppteckning, avsedd uteslutandesådan ärannan som
anledning förekommer, denpersonligt bruk, med mindre synnerlig att

företes.

39 kap. Om syn

§l45
föremål,Innehar föremål, Innehar någonnågon ettsom

lämpligen flyttas tillkan flyttas till lämpligen kanrätten som
och kan betydel- haoch kanrättenantagas äga antassom som

bevis, han skyldig betydelse bevis, han skyl-ärattse som vare som
förtillhandahålla tillhandahålla detdet för sådan dig att syn;syn;

gäller dockskyldighet sådan skyldighetåligge dock brott- intei
misstänktsbrottmål för denmål den eller denmisstänkte i somsom

förriskerar åtaltill ellerhonom står i sådant för- annars
tillför denhållande, brottet elleri kap.36 3 somsom avses

förhållandestår i sådantStadgandet i honom36 kap. 6 § om
Stadgan-vittnes i 36 kap. 3sigrätt vägraatt att yttra som avses

vittnesmotsvarande tillämpning i kap. 6 §det i 36äge rättom
fråga sigför eller ägerätt vägra mot-yttrapart att attom annan

tillhandahålla i frågaföre- svarande tillämpningvägraatt att om
mål för skyldighetOm för eller vägrarätt attatt partsyn. annan
förete skriftlig handling förför tillhandahålla föremålatt syn.syn
gälle vad i kap. skriftlig38 2 § stadgat. företeskyldighetOmär att

gälle vad i 38handling för syn
kap. stadgat.2 § är

Senaste lydelse 1980: 101
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tillämpningmotsvarandestadgat äge3-9 ärkap.Vad i 38
tillhandahållasskallhandling,skriftligföremål ellerbeträffande som

för syn.

åtalallmäntväckandeOm45 kap. av

3
förnågonväcktsåtalHar motnågonväcktsåtalHava mot

åtalellerbrottflerafleraåtaleller avsersombrottför flera mot
skallflera,väcksgärning motvissdel ihava tagitför sammaatt

rättegång,ihandläggasåtalenihandläggasåtalen enskolabrott,
särskildfinnerinte rättenfinnerrättegång, rätten omomen

lämpligare.handläggninglämp-handläggning varasärskild vara
förÅtal fleraväckts motÅtal, fleraväcktsligare. mot somsom

ihandläggasfårbrottolikaihandläggas enmåskilda brott,för
fördel förtilldeträttegång, ärtilldeträttegång, är omgagnomen

utredningen.utredningen.för
domstolvidväcktsåtalenmindremedförenas,åtal sammamå

rättegångsform äråtalenförbehörigdenna samtoch sammaär
tillämplig.

särskiljas.återförenats,åtal,mådärtill,skälNär äro som

15
Biträderkallas.åklagarenskallhuvudförhandlingenTill

skallelleråklagarentalan jämteeljesthanförelleråtaletmålsäganden
målsägandenockskalltalan,åklagarensanledningihörashan av

föreläggepersonligen, rättensiginfinnamålsägandenSkallkallas.
vite.honom

tillkallasskalltilltaladeDentillkallasskalltilltaladeDen
stämningenihuvudförhandlingenstämningenihuvudförhandlingen

kallelse.särskildellerkallelse.särskildeller genomgenom
ställföre-ellertilltaladeSkall denpersonligeninfinnahan sigSkall

infinna sighonomfärträdarepåhandeteller krävs annatatt
detkrävsellerpersonligen attskallnärvarande, rättenärsätt

påtilltalade ärden sättdet annatOmhonom vite.förelägga
före-skallnärvarande, rättendenanledningfinns attantaatt

anled-finnsdetOmlägga vite.iakttaskulletilltalade ettinte

Senaste 1956:587lydelse
Senaste 1982:283lydelse
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den föreläggan-föreläggande, fårsådant ningrätten att anta att
till det skulle iaktta det,förordna han skall hämtas inteatt avser

får förordna han skallhuvudförhandlingen. måletKan rätten att
huvudförhandlingen.hämtas tillkommaenligt 46 kap. 15 § att

målet enligt kap. §46 15tilltalade har Kandenavgöras trots att
denkommaombudinställt sig endast avgöras trots attattgenom

inställt sig endasttilltalade harskall han ihar uteblivit,eller
eller har uteblivit,ombudkallelsen erinras detta. Rätten genomom

i kallelsen erinrasskall haninställandet denförordnar omavom
förordnar in-detta.häktad. Rättenanhållen ellerär omsom

anhållenställandet den ärav som
eller häktad.

i och kap.och sakkunnig gälle vad 36 40kallande vittneOm ärav
stad gat.

åtalmål, föresi vari allmäntOm huvudförhandling46 kap.

2§
Huvudförhandlingen skallskallHuvudförhandlingen

och tilltill ställasinställas och inutsättas sättas ut annanannan
dag:dag:

åklagarenicke till-åklagaren inte när-ärär omom
varande;städes;

uteblivit den tilltalade uteblivittilltaladeden omom
meddelats eller, då föreläggande meddelatsföreläggandeeller, då

ställföreträdare förhonom ellerinfinnahonom sigatt person-
allenast honom infinnakommit tillstädesligen, sigatt person-

fall närvarande endastoch sådant ligen,ombud ärgenom
och målet fårmålet ombudför handen, må inteär att av- genom

hinder därav; avgörasgöras trots utevaron;utan
skall hava försvarare, sådan ickedå den tilltalade enligt lagom,

försvarare icke omedelbartnärvarande ochär utses;
finnes böra höras,målsägande, vittne eller sakkunnig, somom

icke tillstädes;är
ochvill anföra viktigt skäl eller åberopa bevisnytt nyttpartom

finnes i behov anstånd för bemöta vad villatt partenmotparten vara av
andraga; eller

företagandehinder eljest för målets till slutlig hand-möterom
läggning.

det hindret kommer undanröjas före hand-Kan antagas, att att
läggningens huvudförhandling hållas.slut, må
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15
fråntilltaladeUteblir denfråntilltaladeUteblir den

huvudför-rättegångstillfälle förhuvudför-förrättegångstillfälle
han sigeller inställerhandlingsiginställer hanellerhandling

eller ställ-ombud då hanföre-han harombud då genomgenom
före-för honom harpersonligen, företrädaresiginfinnalagts att

personligen,sigvite infinnalagtsföreläggaskall rätten nytt att
viteföreläggaskallskall häm-hanförordna, rätten nytteller att
tillhämtningomedelbart eller förordnatill antingenrättentas om

elleromedelbartdag. antingeneller till rättensenare
dag.till senare

denfår målettillfredsställande, avgörasutredas attsaken trotsKan
uteblivit,harombud ellerendastinställt sighartilltalade omgenom

böter,påföljdtilldöma änanledningfinnsdet inte att annan
ellerskyddstillsynellerVillkorlig dommånader,fängelse i högst tre

förening,ipåföljdersådana
ställföre-ellertilltaladedentilltalade, sedanden stäm-

sedanför honom,avvikit trädare stäm-harhonom,ning delgetts
avvikithardelgetts honom,sådant ningundanhåller sigeller
sådantundanhåller sigtill ellerhämtasinte kanhansätt att

tillhämtashan inte kanellerhuvudförhandlingen sätt att
ellerhuvudförhandlingen

hansstörning ochpsykiskallvarliglidertilltaladeden av en
nödvändig.integrund därav ärnärvaro

endastfängelse ådömasfårstycketi andra 1falll omavsessom
rättegångstillfälle föruteblivit frånhartidigaretilltaladeden ett

ombud.inställt sig endastdå harelleri målethuvudförhandling genom
utvidgats tillrättegångstillfällettidigareefter det attåtaletHar avse

anledning fannsendastfängelse ådömasfårgärning, attytterligare om
detavsåg innanåtaletgärningarför defängelse ut-döma till som

vidgades.
likställasskallandra stycket lipåföljderMed de angessom

brottsbalken. Dettastycketförsta lkap. l §enligt 34förordnande
medgivenvillkorligtförordnandetsamband mediinte,gäller dock om

frågaförverkad iförklarasfängelsestraff skallfrånfrihet om en
månader.överstigerstrafftid tresom

denmåletstycket fårandra 2i avgöras ävenfalll omsom avses
till förhandlingen.kallelsehar delgettstilltalade inte

uteblivit.harden tilltaladefårRättegångsfrågor avgöras trots att

Senaste 1991:1549lydelse
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48 kap. Om strafföreläggande föreläggandeoch ordningsbotav

2
strafföreläggande enligt detta strafföreläggande enligt detta

kapitel innebär den misstänkte kapitel innebär någon före-att att
till godkännande omedelbart eller läggs omedelbart eller inomatt

tid föreläggs bötes- tid godkännainom viss bötesstraffvissett ett
straff efter vad åklagaren efter vad åklagarenatt attanser anser
brottet bör föranleda. Under brottet bör föranleda. Under för-
förutsättningar i § utsättningar4 i 4 §som anges som anges
andra stycket får strafföreläggan- andra fårstycket strafföreläggan-
de villkorlig dom eller sådan de Villkorlig dom eller sådanavse avse
påföljd i förening med böter. påföljd i föreningAv med böter. Av

framgår strafföre-5 § framgår5 § strafföre-att ett att etta a
läggande också får omfatta läggande också får omfattaett ett en-
enskilt anspråk betal- skilt anspråk betal-som avser som avser
ningsskyldighet. ningsskyldighet.

Föreläggande ordningsbot Föreläggande ordningsbotav av
enligt detta kapitel innebär den enligt detta kapitel innebäratt att
misstänkte till godkännande någon färeläggs omedelbartattome-

ellerdelbart eller tid före- tid godkännainom vissinom viss ett
bötesstraff bötesstraff efterläggs efter vad vad bestämtsett som som

enligtbestämts enligt 1414
Är Ärbrott förenat brott förenatmed medegen- egen-

doms förverkande, doms förverkande,sådan sådanannan annan
särskild rättsverkan eller särskild rättsverkansärskild eller särskild
rättsverkan i form avgift enligt rättsverkan i form avgift enligtav av
lagen lagen1994:419 brottsoffer- 1994:419 brottsoffer-om om
fond, skall också denna före- fond, skall färeläggandet omfatta
läggas den misstänkte till god- den särskilda rättsverkan.även
kännande. gäller kost-Detsamma Detsamma gäller kostnad för
nad för blodprovstagning och blodprovstagning och blodunder-
blodundersökning den sökning den misstänktesom avser som avser
misstänkte och har gjorts för och har gjorts för utredningsom som
utredning brottet. fråga brottet.I frågaI sådanom om om om
sådan kostnad tillämpas bestäm- kostnad tillämpas bestämmelserna
melserna särskild rättsverkan. särskild rättsverkan.om om

Senaste lydelse 1996: 1624
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4
företags-bétesstraflfår föreläggas AnnatBötesstraff än

straff-får föreläggasbeträf- böterstrafföreläggande genomgenom
brott,beträffandeföreläggandeingårvilket böterförfande brott,

straff-ingår iför vilket böterintedockstraffskalan,i nonne-
normeradedock intesärskilda skalan,finnsrade böter. Det

särskilda bestäm-finnsböter. Detföreläggandebestämmelser avom
föreläggande bötes-melserharbrottbötesstraff för avomsom

begåttsharstraff för brottundernågonbegåtts är avsomsomav
år.undernågoni 34 kap.Bestämmelsen ärår. artonarton som

kap. 1 §Bestämmelsen i 34brottsbalkenförsta stycket 21 §
brottsbalkenstycket 2förstaföreläggande ärtillämplig vidär av

föreläggandevidtillämpligbötesstraff. av
bötesstraff.

får före-med böterföreningpåföljd isådanellerVillkorlig dom
uppenbartdå detstrafföreläggande i fall rättenär attläggas genom

inte be-gäller dockVadpåföljd.till sådandömaskulle sagtssom nu
fyllt år.inte harnågonhar begåttsträffande brott artonsomavsom

§4 a
föreläggasfårFöretagsböter

strajföreläggande be-genom
straff-för vilketträffande brott

juridiskaför ärpersoneransvar
före-Sådantföreskrivet.särskilt

läggande får överstigainte
kr.500 000

§205
utfärdas,får inteStrafföreläggande

föreligger,åtal inteför allmäntförutsättningarom
alla brottföreläggandet inte intei tas somomom

tilltillmisstänkte, känneråklagarendenalla brott tas uppavupp
föreläggandet ellervetskap bedömningenligt åklagarens ivilka

förklarat hanmålsägandentill bedömning,föreligger att
enskiltföra talanförklarat,målsäganden attatt om an-avserom

brotteti anledningenskilt språktalanförahan att somavomavser
betalningsskyldig-brottetanspråk i anledning änannatavserav

het.betalnings-änannatavsersom

Senaste lydelse 1996: 1462
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skyldighet eller
företagsbot skalltalan omom

brottet.anledningföras i av

5a§21
anmältmålsägandenmålsäganden anmält HarHar en-en-

betal-anspråk avseendeskiltavseende betalnings-anspråkskilt
anledningningsskyldighet ibrottetanledningskyldighet i avav

omständigheternaochsådana brottetomständigheterna äroch är
enligt 22sådana åklagarenkap. 2 §åklagaren enligt 22 attatt

skyldigförsta stycketkap. §utföra 2skyldig ärstycketförsta är att
talan,målsägandensutföraskall ocksåmålsägandens talan, att

anspråketenskildaskall också detföreläggasanspråketenskildadet
godkännande.föreläggas tillgodkännande.misstänkte tillden

6
undertecknasochskriftligenavfattasStrafföreläggande av

åklagaren.
uppgiftinnehållaFöreläggandet skall om

föreläggandetdenmisstänkte,den1 av-som.
ser,

begåendeoch plats för desstidmed angivandebrottet samtav
känneteckna det,förbehövsomständigheterövriga attsom

gällertillämpliga detbestämmelsereller de närden ärsom
brottet,

särskildastraff och dendetsärskildastraff och dendet4.
tillföreläggsrättsverkanföreläggs denrättsverkan, somsom

godkännande,nzisstänkte,
anspråkenskildadetanspråkenskildadet somsom

måls-med uppgiftföreläggsmisstänkte medföreläggs den om
omständigheteräganden och demålsäganden och deuppgift om

grundar sig på.anspråketanspråketomständigheter somsom
grundar sig på.

Senaste lydelse 1994:1412
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7§
strafföreläggande tillUtfärdastillstrafföreläggandeUtfärdas

skallviss tid,godkännande inomtid, skallinom vissgodkännande
föreläggandetanteckning denmisstänkteden genomavsergenom

föreläggandet elleranteckning iellerföreläggandeti sättannat
sättannatgivas

förupplysasförupplysning sättetsättet omom
den tidgodkännande ochden tid in-ochgodkännande omsomom

godkännande kan ske,vilkenhärför,fastställts om
god-god- upplysasupplysning att,att, omomom

åtal kankännande sker,åtal kansker, ägakännande inteäga
godkännandetiden förden fast-efter utgången närrumavrum

gåttställda tiden. ut.

8
ellerstrafföreläggande lämnasellerstrafföreläggande lämnas

föreläggandetdensänds tillmisstänkte.sändes till den av-
ser.

får lämnasföreläggandeti stället förförordnaRegeringen äger att
innehåll ochföreläggandetsbesked,skriftligteller sändas upptagersom

iupplysningar 7sådana som anges

9
godkännsStrafföreläggandegodkännsstrafföreläggande

föreläggandetdenunder-misstänkteden attatt av-genomgenom
tillställerochbehörig undertecknartillställertecknar och ser

förklaringhan behörigförklaring, att mottagaremottagare enen
eller,gärningenhan erkänneroch godtarerkänner gärningen att

juridisksärskilda såvitt angårstraff och dendet rätts- person,en
ligger tillanspråk omständigheterenskilda dedetverkan samt som
och god-föreläggandetföreläggandet. grund förupptagits isom

den särskildadet straff ochbestämmelserNärmare tarom vem
enskildaförklaring rättsverkan detsådanskall samtmotta an-som
i föreläggan-upptagitsregeringen. språkmeddelas somav

bestämmelserdet. Närmare om
sådan för-skall mottavem som

regeringen.klaring meddelas av
föreläggandet,handlingtecknasGodkännande, änannansom

vilket föreläggandeklart framgårendast detgäller avses.somom

Senaste lydelse 1974:573
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10
Skriftligt godkännande Skriftligt godkännandeav av

strafföreläggande, inte strafföreläggande, intesom avser som avser
Villkorlig får dendom, Villkorlig dom, får lämnasi av
misstänktes ställe lämnas den ombud, åklagaren fått delav om av

ombud för honom, det fullmakt i original. Fullmaktenärsom om
till åklagaren inges fullmakt i skall, vad följer 12utöver som av
original. Fullmakten skall, kap., innehållautöver
vad följer kap.,12som av
innehålla

förklaring ombudet har förklaring ombudet haratt att
strafföreläggan- godkänna strafföreläggan-godkännarätt rättatt att

de,de på den misstänktes vägnar,
uppgift det brottuppgift det brott om somom som

godkännandet får varvidfår varvidgodkännandet avse,avse,
skall brottets tidtidskall brottets att samtart samt angesanges

och plats för dess begående, och plats för brottet, samtsamt
uppgift den högsta uppgift den högstaom om

bötespåföljd,bötespåföljd, den särskilda den särskildarätts- rätts-
verkan enskildaoch det anspråk verkan och det enskilda anspråk

ombudet behörig god-den misstänkte villig ärär attattsom som
godta. känna.

fullmaktHar sådan till åklagaren, får ombudetgetts motta
handlingar i saken.

§261
strafföreläggande strafföreläggandeAvser Avserett ett

inte böter eller böter och inte böter eller böter ochän änannat annat
avgift enligt lagen avgift enligt lagen1994:419 1994:419om om
brottsofferfond och betalas hela brottsofferfond betalas helaoch
beloppet till myndighet, beloppet till myndighet,som som
regeringen bestämmer, regeringen bestämmer,utan att utan att
skriftligt godkännande skett, skriftligt godkännande skett,an- an-

betalningen godkännan- betalningen godkännan-ses som ses som
de, det framgår den de, framgårinte inteatt annatom om av
misstänkte har god- omständigheterna.inte avsett att
känna färeläggandet.

Senaste lydelse 1996:1462
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besluttingsrätts domar ochöverklaga49 kap. Om rätten att

13
prövnings-brottmål krävsprövnings- IkrävsbrottmålI

skalltillstånd för hovrättenskallhovrättentillstånd för attatt
domtingsrättsdomtingsrätts prövapröva genomengenomen

inte dömtsden tilltaladedömts vilkentilltalade intedenvilken
böter ellerpåföljdeller tillböterpåföljd äntill än annanannan

för företagsböterför brott till överstigerfrånfrikänts somansvar
frikänts frånellerföreskrivet 000 kronor500vilket det inte är

det inteför vilketi för brottstraff fängelsesvårare än sex ansvar
straffföreskrivet svårare änmånader. är

månader.fängelse i sex
anspråkenskiltbrottmålii domtingsrätten prövat motOm ävenen

inteibestämmelserna 12 Krävsdelengäller i dentilltalade,den
meddelas sådantellerstycket,förstaprövningstillstånd enligt

den tilltaladefråganöverklagandetprövningstillstånd, och omavser
prövningstillståndintegämingen, behövsåtaladeför denskall dömas

anledningmedenskilt anspråkangåendeöverklagandeför ett av
gämingen.

Riksåklagaren,överklagasdomengäller intestycketFörsta avom
ombudsmän.Riksdagenseller någonJustitiekanslern av

omfattarandra stycketenligt första ellerprövningstillståndKrav
överklagandesamband medendast iöverklagasfårbeslutäven avsom

dom.
tredjeskall kap. §prövningstillstånd 54 11meddeladefrågaI om

tillämpas.stycket

brottmåldomar iöverklagandeOm51 kap. av

13
huvudförhandling,måletfårHovrätten avgöra utan

tilltalades förmån,till denöverklagat endastharåklagarenom
ändringsyrkandeöverklagat och hanstilltaladeendast den2. om

godtas motparten,av
ogrundat elleröverklagandetuppenbartdet ärär attom

anledningdet inte finnsanledningfinnsdet inte omom

Senaste lydelse 1994:1034
Senaste lydelse 1994:1034



ÖrfattningsfÖrs/agF 77SOU 1997: 127

tillden tilltaladetilltalade till dömadöma den attatt ansvaransvar
påföljd ellerådöma honompåföljd eller ellerådöma honomeller

påföljdhonom tillpåföljd dömatill ändöma honom än annanannan
ellervillkorlig domellereller bötervillkorlig domellerböter

påföljder i förening. Isådanai förening.påföljdersådana
gällerföretagsböterfråga om

detendastdockdetta inteom
bestämmaanledningfinns att

000500bötesbeloppet till änmer
kr

första och,vitelikställsstycket 4ipåföljderMed de omangessom
medgivenvillkorligtförverkandefrågasamtidigtdet inte är avom

stycketförstakap. §enligt 34 lförordnandefängelsestraff,frihet från
brottsbalken.1

huvud-begärtstycketförstaifalliHar partenavsessom
obehövligt.uppenbartdet intehållas,skall sådanförhandling, ärom

får målet avgöras utanöverklagandetAvser änäven annat ansvar,
får13 §enligt 50 kap.talan prövasdennahuvudförhandling endast om

huvudförhandling.utan
huvudförhandlingbehöversakensjälvainteprövningFör avsersom

inte hållas.

16
kallas.skallhuvudförhandlingenTill parterna

skallklagandeenskildskall Enenskild klagandeEn
vidsiginställaföreläggassig vidinställaföreläggas attatt

överklagandetpåföljdöverklagandetpåföljd att annarsatt annars
ellerklagandenSkallförfaller.infinna sigförfaller. Skall han

infinnahonomförställföreträdareocksåskall hovrättenpersonligen,
hovrättenskallpersonligen,bestämmelsen sigupplysa honom om

ibestämmelsenupplysaandrastycket ocksåförstai 21 § om
andrastycketbetydel- förstadet §meningen. 21Om är me-av

betydelsedetellerhandläggning ningen. Om ärför målets avse
ellerhandläggningmåletsenskild förutredning motpartatt en

enskilddenne utredning motpartinställer sig eller är att enom
denneeller ärsiginfinna sig inställerskyldig att omper-
siginfinnaföreläggassonligen, skall han skyldig att per-

föreläggastill- skall hanfråga den sonligen,vite. Finns det i om
denfrågahan inte det ianledning vite. Finnstalade anta att om

Senaste lydelse 1994:1034
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skulle följa sådant före- ställföreträdaretilltalade eller förett
läggande, får hovrätten besluta honom anledning denanta attatt
han skall tillhämtas Om föreläggandet inte skullerätten. avser
hovrätten föreläggerinte följa detta, får hovrätten beslutamot-

vite eller beslutar han hämtning till Om hov-rätten.parten att om
skall hämtas, skall hovrätten inte föreläggerrätten motpartenupp-
lysa honom målet kan vite eller beslutar han skallatt attom
komma han hämtas, skall hovrätten upplysaavgöras ävenatt om
uteblir. skall beslutaHovrätten honom målet kan kommaatt attom

tilltalad anhållen eller han uteblir.är avgöras ävenatten som om
häktad skall inställas till huvud- skall beslutaHovrätten att en
förhandlingen. anhållen ellertilltalad ärsom

till huvud-häktad skall inställas
förhandlingen.

Skall i mål allmänt åtal målsägande höras med anledningom en av
åklagarens talan, skall infinna personligen.han vid vite kallas sigatt

Hovrätten skall också bestämma sakkunnigavilka vittnen och som
skall kallas till huvudförhandlingen. skall underrättasParterna om
beslutet.

§3021
Uteblir enskild klagande enskild klagandeUtebliren en

från sammanträde för huvudför- från för huvudför-sammanträde
handling, förfaller förfalleröverklagandet. handling, överklagandet.
Detsamma gäller, enskild gäller, enskildDetsammaom en om en
klagande förelagts klagande ställföreträdare förinfinna ellerattsom

personligensig inställer föreläggandehonom,sig trots atten-
dast ombud och hovrätten infinna personligen,sig är när-genom
inte sig ändå kunna varande endast ombudavgöraanser genom
målet. och hovrätten inte sig ändåanser

kunna målet.avgöra
Uteblir enskild och Uteblir enskild ochmotpart motparten en

har vite förelagts honom, får har vite förelagts honom, får
hovrätten förelägga vite eller hovrätten förelägga vite ellernytt nytt
besluta han skall hämtas till besluta ställföre-elleratt att parten

antingen omedelbart eller trädare för honomrätten skall hämtas
till dag. till antingen omedelbartDetsamma rättenen senare
gäller enskild eller till dag. Detsammamotpartom en som en senare
vid vite förelagts infinna sig gäller enskild elleratt motpartom en

Senaste lydelse 1994:1034
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honomställföreträdare förinställer sig endastpersonligen, som
siginfinnaförelagtsvid viteombud. attgenom

endastinställer sigpersonligen,
ombud.genom

skall höras imålsägande,åtalallmänti målUnderlåter somenom
andragällerpersonligen,siginfinnaåklagarens talan,anledning attav

stycket.
klagan-förelagtsharviteOmförelagts klagan-vite harOm

ställföreträda-ellerskall denseller denne motpartdens motpart om
ellerhonomhämtning föroch partenhämtas till rätten omre

häm-skallställföreträdarenellerhovrättenske, fårinte kan avgöra
intehämtningochtillinställt sighan rättenmålet tasatttrots

hovrättenfår avgöraske,ombud eller kanendast ute-genom
siginställtockså måletmål fårblivit. Ett avgöras att partentrots

ellerombudföre-klagande endast ute-enskild genomsomom en
ocksåmål fårpersonligen avgörassig blivit. Ettinfinnalagts att

ellerklagandeenskildombud.sig endastinställt genom om en
honomförställföreträdare som
siginfinnaförelagts att person-

endastinställt sigligen genom
ombud.

22
förfallitöverklagandetförfallit HaröverklagandetHar

hovrättenskallenligt §21skall hovrättenenligt 21 §
klaganden återupptaansökanåterupptaklagandenansökan avav

förfalllagafannsdetmålet,förmålet, han sin utevaro omom
underlåtenhetenellerförinfinnaunderlåtenheteller sig utevaronatt

ochpersonligeninfinna sighade laga förfallpersonligen attsom
tid.anmälaskunde idettatid.kunde anmäla intehan iinte

återupptagandeAnsökanåterupptagandeAnsökan omom
inomskriftligen treskallskriftligen inomskall görasgöras tre

beslutetdådagdenfrånveckordå beslutetfrån den dagveckor
ellerklagandenmeddelades. Omklaganden sedanmeddelades. Om

sedanhonomföreller ställföreträdareåterupptagits uteblirmålet
ellerutebliråterupptagitsföreläggande måletinte följer attett

in-föreläggandeföljerintehar han attinfinna sig personligen, ett
klagan-harpersonligen,finna sigfå målet återupptaget.inte rätt att

målet återupp-fåden inte rätt att
taget.

Senaste lydelse 1994: 1034
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59 Omkap. klagan domvillaöver m.m.

6
strafföreläggandestrafföreläggande god- god-som som

misstänkte skall känts skall efter klagan undan-känts denav
efter röjas,klagan undanröjas,

viljeförklaring,godkännandet inte kan giltiganses som enom
behandling har förekommit sådant fel,det vid ärendets attom

föreläggandet bör ogiltigt elleranses
föreläggandet anledning inte medöverensstämmerom av annan

lag.
undanröjts, får inte därefter förstrafföreläggandeHar samma

föreläggas svårare straff.gärning dömas till eller

7
strafföreläggande skall skriftligen.vill klaga dettaDen görasom

förSkrivelsen skall till tingsrätt kunnat åtal brottet.tasomges upp
skall ha kommit Skrivelsen skall ha kommitSkrivelsen

efter till tingsrätten eftertill tingsrätten inom år inom årett ett
för verkställighet det åtgärd för verkställighetdet åtgärdatt attav av

föreläggandet denföreläggandet företogs hos den företogs hos
föreläggandet före-misstänkte. föreläggandet inte OmOm avser.

brottspåföljd läggandet inte någonnågonavser annan avser annan
Villkorlig dom räknas tiden brottspåföljd Villkorlig domänän

frånfrån prövotidens början. fråga räknas tiden prövotidensI
skall kap. början. fråga handlägg-handläggningen 52 I omom

tillämpas. ningen skall kap. och3 och 5-12 Be- 52 3
stämmelse hovrätt tillämpas. Bestämmelse5-12som avser
gäller i stället tingsrätten. hovrätt gäller därvid idärvid som avser

stället tingsrätten.

Senaste lydelse 1994: 1034
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ochtillsyn0000:000till lagFörslag om
åtalsanmälan

följande.föreskrivsHärigenom

skallområdevisstinomför tillsynMyndigheter ett§1 som svarar
särskiltfall dettadelag idenna äribestämmelsernatillämpa

föreskrivet.

skälelleranmälangrund annatmyndighet2§ Om avav enen
fallerbrottförövatshadet kananledning ettfinner attatt anta som

uppgifterinhämtaskyndsamtmyndighetenskalltillsynsområdetinom
övrigtiutredningdenochomständigheterna görade faktiska somom

åtalsanmälan.skalldettillställning görasförbehövs att ta om

berörsmed densamrådamöjligtbörMyndigheten3§ avsomom
Gällergenomföras.lämpligen bördennaangående hurutredningen

verksamhet börjuridiskinträffat inågotutredningen personsensom
juridiskadenförledningenverkställandemed densamråd ske

personen.

anled-skäligfinnsdetfrågansedanmyndighetenFinner attutretts4 §
tillsynsområdetfaller inombrottförövatsdetning ettanta attatt som

elleråklagareåtal hosanmälan tillskyndsamtmyndighetenskall göra
polismyndighet.

ringafrågadetintebehöver äranmälan görassådanEn om enom
allmänpåkallatkaninteåtalelleröverträdelse antas urvaraannarsom

synpunkt.enskildeller
särskilt beaktasdetskallstycketandraenligtbedömningenVid om

rättelse,vidtagitomedelbartmisstänkteden
tillfällighet,engångsföreteelse ochframstårbrottet en rensom en

uppgifter,misstänktesdenuppdagatsbrottet egnagenom
ellereller riskskada, farapåtagligtillinte lettbrottet annanmera

effekt ellernegativ
kanellerdrabbatsbrottetföljdtill antasmisstänkteden av

brottetkonsekvensernegativapåtagligtandradrabbaskomma avatt av
straff.än

stycketskall tredjeverksamhetjuridiskinomVid brott personsen
juridiskatill denförhållandeimotsvarandetillämpas på sätt personen.
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Förundersökning5 § Har inletts angående brott faller underetten som
myndighets tillsynsområde skall myndigheten begäran bistå polisen

och åklagare vid undersökningen.
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kommunalskattelagenändring itill lagFörslag om

1928:370

1928:370kommunalskattelageni20 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§20
skall allaförvärvskällasärskildfråninkomstenberäkningenVid av

förvärvande ochintäkternasförbeskattningsåretunderomkostnader
elleriintäktersamtligafrånavräknasbibehållande pengarspengar

underförvärvskällaniinflutitharbruttointäktvärde som
beskattningsåret.

ochlevnadskostnaderskattskyldigesdenfor:får inteAvdrag göras
gåvaskattskyldigvadutgifter, så utgetthänförligadärtill somsom

periodiskjämförligdärmedellerunderstödperiodiskteller som
hushåll;sittitillutbetalning person

ochbärväxandeviltplockningmedsambandkostnader i av
intäkteröverstiger dekostnaderna inteden deltilleller kottarsvampar

enligt 19skattefriaärsom
forvärvsverksamhetskattskyldigesi denarbete,värdet somav

denmaken ellerandreellerskattskyldige självutförts den avav
år;fyllt 16barnskattskyldiges som

i hansnedlagtsharkapitalskattskyldigesdenpå egetränta som
förvärvsverksamhet;

skatter;allmännasvenska
skuld;kapitalavbetalning

och52, 521973:349,studiestödslagenkap. §enligt 8 1ränta a
lagen§gåvoskatt, kap. 12och 5arvsskatt1941:416lagen55 om

tullagenavgifter, 31§prisreglerings-ochpunktskatter1984:151 om
lagen 1996:36 §1988:327,fordonsskattelagen60 §1994:1550,

skattebetalnings-och 4-9kap. 2underhållsstöd och 191030 om
lagen 1997:beräknad enligtdröjsmålsavgift1997:483lagen samt

dröjsmålsavgift;484 om
böter

överlastavgift;1972:435avgift enligt lagen om

lSenaste 1997:506lydelse
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avgift enligt kap. plan- och bygglagen10 1987:10;
avgift enligt kap. §10 utlän-7

ningslagen 1989:529:
avgift enligt 8 kap. § arbetsmiljölagen5 1977:1 160;
avgift enligt § arbetstids-26

lagen 1982:673;
avgift enligt 21 § insiderlagen 1990:1342;
avgift enligt tredje stycket lagen22 § 1993:737 bostadsbidrag;om
skadestånd, grundas lagen 1976:580 medbestämmandesom om

i arbetslivet eller lag gäller förhållandet mellan arbetsgivareannan som
och arbetstagare, skadeståndet ekonomisk skada;när änannatavser

företagsbot enligt kap.36
brottsbalken;

straffavgift enligt kap. tredje stycket8 7 § rättegångsbalken;
skatteavdrag for vilket arbetsgivare betalningsskyldig enligtär

skattebetalningslagen 1997:483;
avgift enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgift;om
kontrollavgift enligt lagen 1984:318 kontrollavgift vid olovligom

parkering;
överforbrukningsavgift enligt ransoneringslagen 1978:268;
vattenföroreningsavgifz enligt

lagen åtgärder1980:424 om
vattenförorening från fartyg;mot

avgift enligt lagen med3 § 1975:85 bemyndigande meddelaatt
föreskrifter in- eller utförselom av varor;

lagringsavgift enligt lagen beredskapslagring1984:1049 om av
olja och kol eller lagen 1985:635 försörjningsberedskap på natur-om
gasområdet;

avgift enligt 18 § lagen innefattande1902:71 l, vissas.
bestämmelser elektriska anläggningar;om

kapitalförlust i vidare mån särskilt föreskrivs;änm. m. som
avgift enligt kap.10 § lagen 1994:1776 skatt energi;5 om
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen for vilken1994:200 det

finns till avdrag enligt 8 kap. eller till återbetalning enligträtt 10rätt
kap. nämnda lag;

avgift enligt kap.l l 16 § och kap.13 6 § aktiebolagslagena
1975:1385.
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sekretesslageniändringtill lagFörslag om

1980:100

l980:l00sekretesslagenkap. 2§14föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ochi sekretessenbegränsningarvissaBestämmelser14 kap. om
förbehållom

2
i §lfalluppgift i änintehindrar annatSekretess att avsessom

fördäruppgiften behövsmyndighet,tilllämnas om
ellerdiciplinansvarärenderättegång,förundersökning, om

vidförfaranderättsligtjämförbartelleranställningfrånskiljande annat
vidverksamhetendeltagande irörande hansnågonmyndigheten mot

uppgiften förekommer,därmyndighetden
därmyndighetdenåtgärdellerbeslutomprövning avav

ellerförekommer,uppgiften
uppgiftendärmyndighetdenrevision hosellertillsyn över

förekommer.
skriftligtellermuntligtiuppgift lämnashindrar inteSekretess att
bedrivermyndighetdomstol ellertillsakkunnigyttrande somav

brottmål.iförundersökning
tele-adress,enskildsuppgiftintehindrarSekretess att om

uppgiftenmyndighet,tilllämnasarbetsplatsochfonnummer omen
Uppgift1970:428.delgivningslagenenligtdelgivningfördärbehövs

telefonnummerenskildsteleverksamhetdrivermyndighethos omsom
abonnemangetbegärtmyndighetenenskilde hos attdendock,får om

enligt 9 kap.sekretessomfattasuppgiftenochhemligthållasskall av
begärmyndighetdenendaststycket, lämnastredje8§ ut somom

delgivningsöks fördenkandetfinneruppgiften attantasatt som
skäl.synnerligafinnsdetellerundanhåller sig att annars

intehindrarSekretessinte atthindrarSekretess att upp-upp-
misstankeangårgiftmisstankeangårgift omsomomsom

åklagarmyndig-tilllämnasbrottåklagarmyndig-tilllämnasbrott
polismyndighet ellerhet,ellerpolismyndighethet, annanannan

lsekretesslagen 1474omtryckt 1992:980: l 00l
2Senaste 1994:86lydelse
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myndighet ingripahar myndighet har ingripaatt attsom som
brottet, fängelse före- brottet, fängelseär ärmot motom om

skrivet för och detta kan föreskrivet förbrottet brottet och detta
påföljdföranleda kan föranleda påföljdänantas antasannan annan

böter. böter. gällerDetsammaän upp-
gifter brott för vilket straff-om

för juridiska äransvar personer
särskilt föreskrivet brottet kanom

begånget juridiskiantas vara en
verksamhet.persons

uppgift omfattas sekretess enligt kap. 1-6, 33 ochFör 7avsom
första stycket, eller eller kap. eller34 §§, 8 kap. 8 § 9 15 § 9 4 7

första stycket eller andra stycket gäller vad8 § eller andra 9 § som
föreskrivs fjärde stycket endast såvitt angår misstanke brott föri om

lindrigare straff fängelse i år. Dockvilket inte föreskrivet tvåär än
eller inte uppgifthindrar sekretess enligt kap. 33 34 §7 att som

misstanke brott enligt eller 6 kap. brottsbalkenangår 4 motom
inte har fyllt år lämnas till åklagarmyndighet ellernågon artonsom

polismyndighet.
Tredje fjärde styckena gäller inte uppgift omfattasoch som av

sekretess kap. första stycket.enligt 9 9 §
Sekretess enligt kap. och första och tredje styckena7 l § 4 §

hindrar uppgift enskild, inte fylltinte år elleratt artonom som som
fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,

fråneller närstående till denne lämnas myndighet inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten till sådan myndighet, detannan om
behövs för skall fåden enskilde nödvändig vård, behandling elleratt

frågastöd. gäller i lämnande uppgiftDetsammaannat om av om
gravid kvinna eller närstående till henne, det förbehövsom en
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
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handläggning0000:000förordningtillFörslag om
verksamheteniför brottåtal statenmotav

Tillämpningsområde

verksamheteniför brottåtalgällerförordning statenmotDenna1 §
brottsbalken.kap.i 32bestämmelsernaenligt

enligtgällervadtillämpasförordning oavsett§ Denna2 som
beslutatsharFörfattningarandraellerinstruktioneribestämmelser som

regeringen.av

myndighetHandläggande

åtaladeverksamhetsområde denvilkensinommyndighet3§ Den
domstol.vidföreträderbegången statenpåståsgärningen vara

ombudellermyndighet attettuppdrafårMyndigheten annanen
talan.myndighetensföra

gäller be-brottanledningianspråkenskiltfråga4§ l avom
skade-handläggning1995:1301förordningenistämmelserna avom

ståndsanspråk staten.mot
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Utredningsarbetet1

Utredningsuppdraget1

effektiva sanktioner för brott i näringsverksamhet harFrågan om
länge, särskilt det gäller frågan sank-diskuterats och närutretts om

efterkan riktas direkt företagen. Som led itioner strävanmot ettsom
näringsreglerande områdetväl fungerande detansvarssystemett

företagsbot till år 1986 1985/86:23, bet.kom reglerna prop.om
rskr. 1985/86:2. visade sig dock bestämmel-1985/86:JuU13, Det att

tillämpasföretagsbot endast kommit att sparsamt.serna om
utvärdera reglernauppdrag har denna bakgrund varitVårt mot att

föreslåföretagsbot och utifrån denna utvärdering hur sanktions-om
effektivise-gäller brott inom näringsverksamhet skalldetnärsystemet

bilaga i Deldirektiven B.seras
frågeställning enligt direktiven Sverige i likhet medviktigEn är om

andra länder bör införa medvad finns i många ett ansvarssystemsom
motjuridiska Vid den bedömningenstraff riktar sig ärpersoner.som

ägnadbetydelse vilken ordning kan bästdet antas attstor som varaav
fråga bekämpningeninternationella samarbetet iunderlätta det om av

EU-samarbetetsnäringsverksamhet. Reformarbetet inombrott inom
ekonomisk brottslighet, särskiltgäller bekämpningendetnär avram

beaktas.bidragssystem, skall ocksåfusk inom EU:s
förutsättningar föreslagna sanktions-Arbetet har vidare haft attsom

praktiska tillämpa rättssäkerhetregler skall enkla och utan attattvara
förslagna sanktionersförutsebarhet eftersätts,och rimliga krav att

sanktionsavgifter och skadestånd skall beaktasrelation till förverkande,
upphör, konkursliksom frågor rättssubjektäven t.ex.som genomom

varit fri lägga fram de förslageller likvidation. Utredningen har att
och ligger inom för deföranleds utvärderingarnaav som ramensom

gäller för uppdraget.allmänna utgångspunkter som

arbetet bedrivits1.2 Hur

Sammanträden harUtredningsarbetet påbörjades i december 1995.
hållits ungefär månad.varannan
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För få tillgång till domar i vilka yrkanden företagsbotatt om
vände vi till riksåklagaren i sin skickadeprövats tur utoss som en

förfrågan till åklagarväsendet i utredningen fått delNärstort. av svaren
gjordes sammanställning domarna i princip motsvararen av som
sammanställningen i bilaga 3 i Del Vi skickade därefterB. enkätut en
med tio frågor till samtliga överåklagare och bifogade domssamman-
ställningen. material i anledning dessaDet åtgärder fåttsom av
har forutgjort underlag utvärderingen reglerna företagsbot.ett av om

När det gäller utländsk har utredningen sedvanligträtt sätt
Utrikesdepartementets försorg skickat frågelista tillut ettgenom en

antal utvalda länder studerat utländsk doktrin. Vidare har haftsamt
direkta kontakter med företrädare for justitiedepartementen i Norge,
Danmark och Finland.

Sedan bildat uppfattning hur huvuddragen våraoss en om av
forslag borde kunna utformas utarbetade översiktlig promemoriaen

straffansvar for juridiska skickade till antalut ettom personer som
olika myndigheter. Med utgångspunkt i denna promemoria har utred-
ningen samrått med Alkoholinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen,
Elsäkerhetsverket, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Riks-
polisstyrelsen, Riksåklagaren, Statens Jordbruksverk, Statens livs-
medelsverk, Statens naturvårdsverk länsstyrelserna i Uppsala län,samt
Södermanlands län och Stockholms län.

Utredningen har vidare haft samråd och andra kontakter med raden
statliga utredningar, bl.a. följande. Miljöbalksutredningen, Pennings-
tvättsutredningen, Luftfartsutredningen, Oljeutsläppsutredningen, Ut-
redningen bestämmelserna betalningsunderlâtelse och konkursom om

i lagen 1986:436 näringsforbud, Aktiebolagskommittén,m.m. om
Skatteflyktskommitén, Branschsaneringsutredningen, Datalagskom-
mittén och Registerutredningen.

det gäller EU-samarbetet bekämpningenNär ekonomiskom av
brottslighet, särskilt fusk inom EUzs bidragssystem, har utredningen
haft kontakt med de tjänstemän varit Justitiedepartementetsnära som
företrädare i dessa frågor.

Betänkandets innehåll1.3

kapitel tecknar vi bakgrund till frågeställningarl 2 de fortsätt-en
ningsvis behandlar i betänkandet. Frågan for olika formeransvaretom

kollektiva enheter i samband med brott inte problem.är ett nyttav
kan hur spänningen mellan individuelltTvärtom och kollektivtman se

olika återspeglas i tidigare straffrättslig reglering. lsättansvar
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straffrättsligaavsnitt finns kort översikt vissa inslag i den2.2 överen
forutvecklingen. avsnitt till 2.7 lämnar underlag våral 2.3 ett

överväganden i form redogörelse for förut-fortsatta närmareav en
straffansvar enligt gällande med särskild inrikt-sättningarna for rätt,

for foretagaransvar och ijuridiskaning principerna ansvar personer.
finns kortfattad allmän översikt de viktigastekapitel 3l överen

Framställningen främst inriktadformerna juridiska påärpersoner.av
hur olika juridiska uppstår upplöses, kravenpersoner resp.
organisationen och tredjeansvaret mot man.

kapitel och genomgång de olika sanktionerl 4 5 gör av somen
förjuridiska närvarande kan drabbas i samband med brottavpersoner

verksamhet.begåtts i derassom
redovisning bestämmelser sanktionerkapitel 6 finns del en av om

följer for det mellanstatliga arbete till skydd forEG-rätten samtsom av
gemenskapernas finansiella intressen, sker inomEuropeiska som ramen

för EU.
finns for-de flesta länder bestämmelser skadestånd ochl om

delar likartadeverkande i med de svenska. inteDetär ärstorasom
heller ovanligt det olika områden finns sanktionsavgifteratt av
liknande i Sverige. Vad särskilt intresse emeller-slag är ärsom som av

de olika möjligheter döma straffrättsliga sanktioner direkttid att ut mot
juridiska finns i rad länder. tillåter dettaSystempersoner som en som
har under år blivit allt vanligare. har emellertid givitsSystemensenare
väsentligt olika utformning i olika länder. redovisning de grund-En av
läggande dragen i några olika länders reglering finns i kapitel

kapitel redovisar våra allmänna överväganden angående8l
särskilda straffrättsliga sanktioner juridiskabehovet mot personerav

principiella uppbyggnad i fall avsnittoch den dessa så bör Isom ges.
tecknas bakgrund till problemställningarna och därefter övergår8.2 en
i avsnitt till diskutera de olika sanktioner finns8.3 att som nu

tillgängliga och i vad dessa kraven effektivtmån motsvarar ett
sanktionssystem. avsnitt 8.3.5 redovisar också kartläggning ochl en
utvärdering foretagsbot har tillämpatshur reglerna se ocksåav om
bilagorna och i Del avsnitt diskuterar vid vilka brott3 4 B. I 8.4
straffansvar för juridiska kan effektivt. avsnittl 8.5antaspersoner vara

vi frågan det nuvarande brottsbegreppet bör ändras såtar attupp om
juridiska skall kunna begå brott. Slutligen diskute-även personer anses

vi i avsnitt olika för och juridiska8.6 argument emot attrar personer
skall kunna dömas till straff de inte kan begå brott.även om

kapitel i avsnitt och frågan straffansvarl 9 9.2 9.3tar ettupp om
för juridiska bör gälla alla juridiska eller detpersoner personer om
finns skäl generella undantag eller undantag i vissa hänseen-göraatt
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understraffansvar för juridiskareglernaden. Frågan personeromom
förhållande till andratillämpas ibör kunnavissa förutsättningar även
juridiski avsnitt 9.4.behandlas Enjuridiska ärän person enpersoner

juridisk avvecklaskonstruktion ochrättslig utan attpersonom en
ofia leda till kravbötesstraff torde dettaådömtkunna betala attett

tillkunna flyttas någonbötesstraffet skallför över t.ex.ansvaret annan,
avsnitt 9.5den juridiska lstod bakomde personen.sompersoner

också frågori det avsnittetfrågan. Vi behandlarbehandlar vi den om
juridiskskall påverkasjuridiskastraffansvar förhur attav enpersoner

återkrav.och tillföretagsöverlåtelseravlidit,har rättperson
förförutsättningarnadebehandlarkapitel 10l närmare att en

därvidstraffansvar. Vi hardrabbasskall kunnajuridisk avperson
juridiskastraffansvar förförcentrala områdetfrån detutgått ettatt

avsnittnäringsverksamhet. I 10.2begås iskall brott somvarapersoner
lagstiftning börsvenskutgångspunkten förfrågantar en nyomupp

det slagselektiv modellmodell ellergenerell somavenvara en
selektiv modellförordaroch Finland. ViDanmarkgäller i t.ex. somen

avsnitt 10.3 diskuterargenombrottsregel. Ikompletteras med en
straffbestäm-urvaletdet selektivakriteriervilka allmännaenligt av

selektivai övrigt inom detansvarsförutsättningamabör ske,melser
avsnitt 10.4genombrottsregel. lutformningenområdet tarsamt av en

selektiva urvalet.angående detspeciella frågornågra meraupp
framgått i kapitel 2redovisasför företagaransvarPrinciperna som

och detprinciperna lämpligauppfattningavsnitt Vår2.7. är attär att
fårvadändring i sakföreslå någonskälinte finns att som ansesav

för princi-starka skäldet finnsdockVigällande attatträtt. anservara
ikommerlagstöd.konkret Företagaransvaretbör attettgesperna

från praktiskfåför juridiskastraffansvarförhållande till enpersoner
lagstift-återspeglas iocksåfunktion principernaviktigsynpunkt så att

kapitelbehandlas i ll.berörda frågornaningen. De nu
detinförs börjuridiskastraffansvaret för övervägasOm personer

straffansvar och andramellan dettabör rådaförhållandevilket som
ivid brottför juridiskaaktualiseraskansanktioner personersom

förprinciperdet finns klaraviktigtnäringsverksamhet. Det är att
redovisar vi vårakapitelolika sanktioner. 12mellan Iprioriteringen

sanktionssystemet.inomsamordningenöverväganden om
kap.behandlar ijuridiskabrottspåföljd förFrågor personerom

lämpligtför närvarande intei fallbedömning detVår är13. är vartatt
sanktioninföra någonjuridiskastraff för än ettatt annanpersonersom
övervägandenredovisar vi våraföretagsböter. kapitletpenningstraff I—

principer böroch vilkakonstruerasföretagsböterna börhur somom
den naturligauppfattningEnligt vårför straffmätningen.gälla är
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skall vägledan-bestämmelserna i kap.29 BrButgångspunkten att vara
straff för juridiska Slut-bestämmadet gällerde även när att personer.

tillämpningsfrågor beträffandeockså vissai kapitletligen behandlas
för juridiskastrafföreläggandenutfárdande personer.av

skallstraffansvar för juridiskaförförutsättningEn att ett personer
lämpligtreglerna kompletteras medde materiellafungera väl ut-är att

intresset ikan tillgodose såvälförfarandereglerformade attavsom
enkelt ochförfarande snabbt,tillnormala fall ha tillgång ärett som

alltid sigrättssäkerhetsintressensådanaeffektivt görvärnaatt somsom
Hithörandesanktioner brott.det frågasärskilt gällande ärnär motom

allmännadenkapitel avsnitt 14.2behandlas i 14. Ifrågor tar upp
börprincip reglerVi förordar iprocessrättsliga regleringen. att samma

straffansvar ellerindividuelltdet frågaoberoendegälla är omomav
och viavsnitt 14.3 14.4straffansvar för juridiska I tar upppersoner.

för-särskild betydelse iviprocessuella frågortvå vara avsom anser
strafföreläggande ochstraffansvarhållande till juridiska personers -

utgångspunkt frånvi medavsnittetåtalsfrågoma. detI tarsenare
prioritering mellanfråganåtalsplikt,reglerna allmän upp omom
straffansvar.individuellt Dess-juridiska ochstraffansvar för personer

åtalsprövning.åtalsunderlåtelse och Iberör vi frågornautom av-om
uppgifter i frågatillsynsmyndighetemasbehandlar visnitt 14.5 om

åtalsanmälan. Itillsyn ochsärskild lagoch föreslårtillsyn omen
informationsut-näraliggande fråganbehandlar vi denavsnitt 14.6. om

preskrip-fråganvimyndigheter. avsnitt 14.8byte mellan I tar upp om
registerslutligen behovetbehandlar viavsnitt 14.10 övertion. I ettav

sådantVitill företagsböter.dömtsjuridiska att ettanserpersoner som
förslagkonkretfrån lägga fram någotavstårregister behövs attmen

pågår.lagstiftningsarbetedetbakgrundmot som nuav
direktiven i kapitelgenerella 15.behandlas de s.k.Avslutningsvis

påpeka detdet anledninglagförslagen finnsdet gällerNär attatt
tabellupp-bilaga iredovisat i lselektiva urvalet finnss.k. samt en

bestämmelsernatabelluppställningen harbilaga Delställning i B. l
finnsden mån dettillsynsmyndighet iredovisats under en myn-resp.

efterlevnad.bestämmelsemasuppgift vakahar tilldighet överattsom
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Straffansvar vid brott i2

näringsverksamhet

Inledning2.1

förslag effektivtanförtrotts utarbeta till ettDet uppdrag är attosssom
sanktionssystem såvitt brott inom näringsverksamhet. Detavser pro-

kortfattat detblem ligger bakom uppdraget kan sägas attvarasom
påföljds-straffrättsliga såväl det gällernärsystemet, ansvars- som
enskildafrågor, uppbyggt från den utgångspunkten det endast ärär att

och straffas för detta.fysiska kan begå brott Systemetsompersoner
normöverträdelserframstår därför otillräckligt det gällerlätt närsom

former verksamhet.hänförliga till i kollektiva bedrivenärsom en
underlåtenhetsbrott kan det svårt peka ellerSärskilt vid att utvara vem

Och lyckasvilka bör bära det personliga ävenansvaret. om mansom
demed detta framstår påföljderna lätt oproportionerligt lågasom om

i förhållandeistället för i relation till den enskilda individenatt sesses
bedriver verksam-den ekonomiska styrkan hos det företagtill som

heten.
långtifrån gällande har också rad olikaProblemet och rättär nytt en

eller mindre utsträckning kan försökinslag i större attsomsessom
lagfästa principernamed detta. exempel de intekomma till Ett ärrätta

och fördelning juridiskaför s.k. företagaransvar iav ansvar personer.
till sanktionssidan finns det rad olika institutvi i ställetSer somen

sank-till vid brott i näringsverksamhet riktamöjligheteröppnar att
enskilda fysiska dettioner inte endast ävenutan motmot personer

bedriver den verksamhet inomföretag, den juridiska person, som
traditionella instituten för detta skadeståndvilken brottet begåtts. De är

förverkande finns särskild anled-och förverkande. det gäller detNär
bestämmelsen i kap. förverkande vidning peka 36 4 § BrBatt om

i utövningen näringsverksamhet. Bestämmel-brott begångnaärsom av
infördes i syfte effektivisera sanktionssystemetvid brottår 1982 attsen

näringsverksamhet. Med syfte har det rad olikai samma en om-
sanktionsavgzfter kan riktas direkt juridiskaråden införts s.k. motsom

införda s.k.gäller också de år 1986 reglernaDetsamma ompersoner.
företagsbot.
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Något den historiska bakgrunden2.2 om

Straffsystemet känner det uppbyggt kring det individuellaärsom
skuldbegreppet. alltid individen och inte något kollektivDet är som
denne tillhör det centrala rättssubjektet. ättesamhället detlärsom var
däremot kollektiv, det centrala rättssubjektet. Indivi-ätten,ett som var
den hade sin ställning och skydd medlem i han inteätten,som om var

princip betraktades egendom rättskapacitet.träl i utansom som egen
för oförrätt betraktades det därför kränk-någonNär utsattes en som en

enskilde den denne knutenning inte endast den ättutan av som varav
angick hela for kränk-till. upprättelse DenKravet ätten. svaratsom

ansvarig vilade denningen sågs inte heller ansvaretutansom ensam
till.denne knutenätt som var

stark central statsmakt hänvisade tillavsaknadl ätternavarav en
form upprättelsekonfliktlösning i andra former. Boten växtesom en av

emellertidfram behov. Särskilt vid kränkningar detdetta grövreut var
hämndkränkts besvarade kränkningenvanligt den ättatt genomsom

inte endast den faktiska gärningsmannenkunde riktas utanmotsom
framkallade i sin lätt vedergällninghela hans Hämndenätt.mot tur

leda till omfattande och långdragnafrån den andra vilket kundeätten,
släktfejder.

starkare centralmakt och kyrkanUnder inflytande från allt träng-en
tillbaka bekostnadoch hämnddes efterhand blodshämnd avannan

i riktningUtvecklingen gick ocksåutvecklat botsystem. mot attett mer
kränkte de centralaoch deni stället för gärningsmannenätterna somse

bådelevde dock inslag kvarrättssubjekten. Under långa tider ätter-av
för och till utdömd bot.rättnas ansvar

väsentliga delarfrån botsystemet.tids Straffrätt har utvecklats lVår
straff-skadeståndsrättenden nutidamotsvarade detta dock ännärmare

rättsligainitiera denkränkte och hansankom denDet ätträtten. att
tillföll också dessa. Botenbot utdömdesprövningen och den som

individuellanutida straffet efter deninte heller detberäknades som
skadaliksom skadeståndet, utifrån denskulden i stället,utan som

effektorienterat.åstadkommits. Systemet var
utvecklades förändradesden centrala statsmaktenoch medl att

försjälvständigtockså Statsmakten sigbotsystemet. tog ett ansvar
Kränkningar betraktades inteupprätthålla fred och ordning i riket.att

offer ochangelägenhet mellan gärningsman ochlängre endast ensom
förbrytelse den konungenderas respektive ätter motutan avsom en

skadelidandefriden. Följden blev inte endast denpåbjudna att utan
ansågs hadet allmänna i form konungen, staden eller häradetäven av

skadelidande ochskulle därför delas mellan denanspråk bot. Boten
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det allmänna. Den direkta skadan kom så tillbakasätt trängasatt
avgörande faktor för botens bestämmande bekostnad densom av

grad olydnad gärningsmannen visat överheten. Dettaav motsom
öppnade i sin för den enskilde gärningsmannen inriktat,tur ett mer
skuldorienterat, där skillnad gjordes i bedömningen vilja-system av
och vådaverk.

Även straffrätten efterhand individualiserades fanns det ingetom
hinder åtala och straffa kollektiva enheter.även Såmot att sent som
1869 dömde handelsbolagHD till böter Naumans Tidskrift, 1869ett

139. förstDet 1880-talet principenär endast enskildaatts. som
individer kan åtalas och dömas för brott etablerades fast se t.ex.mera
NJA 1883 118.s.

Utvecklingen torde sammanhänga med den blandning straff-att av
och skadeståndsrätt botsystemet innebar avskaffades förstsom genom

strafflag.1864 års stället förI bot delades mellan det allmännaen som
och den skadelidande fick vi böter tillföll och skadeståndstatensom

utgick till den skadelidande. härigenomFörst skapades förutsätt-som
ningarna för fullt genomslag den skuldorientering straffrättenett av av

i omfattning började sig gällande under slutetstörre göra 1700-som av
talet och början l800-talet.av

gällerUtvecklingen det den utomobligatoriska skadeståndsrättennär
Ävensvårare bedöma. denna inverkade otvivelaktigt principenär att

skuld förutsättning för Någon allmän princip attom som ansvar. om
endast fysiska skulle kunna hållas ansvariga utvecklades dockpersoner
inte juridiska kunde åläggas skadeståndsansvar.ävenutan personer

utförligare redovisning utvecklingenFör inom skadestånds-en av
Hellner; Juridiska skadeståndsansvar, i skrifter till-rätten; se personers

Karlgren,ägnade Hjalmar 1964 122. finns, åter-Numeras. som
kommer till, allmän regel principalansvar och i omfattningstoromen

striktockså regler Juridiska kan i omfattningstorom ansvar. personer
skadeståndsrättsligt ansvariga något krav eget vållandeutanvara

ledningsorgan eller Straff-andra i ledande ställning.genom personer
och skadeståndsrätten har således utvecklats olika ltåll.rätten

straffet,I till i likhet med skadeståndet, bibehöllsmotsats men
möjligheterna förverkanderikta direkt juridiskaatt mot personer.

liknandeEn utveckling den svenska ägde också i radsom rum en
andra länder. Framförallt inom anglosaxiskt påverkade bi-rättssystem
behöll, eller till och med utvecklade, emellertid de tidigare möj-man
ligheterna bestraffa juridiskaävenatt personer.

vadI mån det kan framstå rimligt bestraffa juridiskaattsom perso-
beror, förutom skuldprincipen, till del utform-storner synen

ningen de olika straffbuden. Traditionellt har straffbestämmelserav
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sådanaegenhändigt handlande. Medinriktningmedvarit utformade
fall i förstanaturligt straffansvaret, idetstraffbestämmelser är att vart

utförtsjälvgärningsmannen, dvs. denegentligadrabbar denhand, som
utformningstraffbestämmelser har dock inte dennahandling. Allaen

får anledningdetta Vifall inte tolkasskall ieller sätt. attvart
företagar-behandlar frågornatill dettaåterkomma närnärmare om

vikarierandeformmening kani viss ansvaravses som enansvar, som
för andraansvarigmöjligt hålla någonvilket detenligt är att personers

handlande.
företeel-relativtföretagaransvareträttsfigurutveckladSom är en ny

tänker härtillbaka. Viemellertid betydligt längregårDess rötterse.
husbondeenligt vilkahusbondeansvarregler s.k.särskilt på enom

förseelsenförseelser liksomhusfolksför sittkunde avvoresvara
införas ibestämmelser börjadeSådanabegången.honom själv vart

ansvarsbe-endast fåtalfinns1700-talet. Numerafall redan under ett
företagaransvar ses.k. accessorisktkvar,stämmelser den typenav

avsnitt 2.7.
företagarehusbonde ellerförväl gångHar öppnat att enman en

handlande detegenhändigtnågot kravstraffas ärskall kunna utan
straffas detkanjuridiskockså ärinte onaturligt näratt enpersonen

ställningen.denintarsådan som
utvecklingen detproblemställningför vår närbetydelseAv är även

siktestraffrätten tagitTraditionellt harunderlåtenhetsbrott.gäller s.k.
förutsattStraff har såledeshandlingar.förbud vissa atttypermot av

det gällersådant förbud.strid Närhandling iutförtnågon mot etten
dennadominerar fortfarandebrottsbalken,strafflag,vår centrala typ av

finns emel-straffbestämmelserantaletstarkt.bestämmelser Det största
den s.k. special-strafflagen inomcentralainte i denlertid utannumera

detvanligareområdet det långtdetstraffrätten. Och inom ärär att
isåledes bestårstraffbara gämingenstraffbeläggs.påbud Den ensom

sig dess-bestämmelser riktarvisst.något Dessaunderlåtenhet göraatt
verksam-sikteenskilda individerdirekt tillofta inte tarutanutom

skaparjuridiskabedrivs Dettaallmänhetheter i ettav personer.som
gällerproblemtraditionella straffbudvidhelt sätt änannat som

Även betydelsedetjuridiskinomansvarsfördelningen är avperson.en
direktrikta sanktionerrimligtkanför i vad mån det motattanses vara

den juridiska personen.



SOU 1997: 127 Straflansvar vid brott näringsverksamheti 99

2.3 Specialstraffrätt

Straffrätten brukar delas i allmän del och speciell del. Till denen
allmänna delen räknas de allmänna reglerna brott och påföljder förom
brott. reglerDessa i princip samlade i den centrala strafflagenär
brottsbalken BrB. En och växande mängd straffbestämmelserstor
finns emellertid utanför BrB. Dessa bestämmelser brukar kallas
specialstraffrätt. Bestämmelserna finns spridda i antal lagar. lett stort
mycket utsträckning det fråga näringsreglerande lagstiftningärstor om
i vilken straffbestämmelsema endast har underordnad roll. allmän-Ien
het det fråga s.k. blankettstraffbudär där det straffbelagda områdetom
inte framgår själva straffbestämmelsen endast hän-utanav genom en
visning till andra bestämmelser. Inom specialstraffrätten finns också
mindre strafflagar, skattebrottslagen lagen197l:69,t.ex.
1951:649 straff för vissa trafrkbrott, narkotikastrafflagenom
1968:64 och lagen 1960:418 straff för varusmuggling. Kvantita-om
tivt specialstraffrätten betydandeär den allmänna straffrätten,änmer
både vad gäller antalet brottstyper och det gäller den mängd brottnär

förövas. När det gäller brott förövas i näringsverksamhet ärsom som
det uppenbart specialstraffrätten dominerar mycket kraftigt i för-att
hållandet till brott enligt brottsbalken.

2.4 Brottsbegreppet

Vårt straffrättsliga bygger de brottgrundläggande begreppensystem
och straff. Enligt kap.1 1 § beskri-BrB brottär gärning ärett en som

i eller iBrB någon lag straffeller författning vilkenoch förven annan
föreskrivet. Straff enligt kap.är 1 3 böter fängelse. brott§ och Ettär
således gärning för vilken det i författningär föreskrivitsen en ansvar

i form böter eller fängelse.av
begreppetI gärning inryms både handling underlåtenhet.och En

handling innebär i princip någon fysiskt orsaks-ingriper iatt ett
sammanhang medan underlåtenhet kan någoninnebärasägas atten
låter något ske ingripa. En underlåtenhet innebär inteutan att att
gärningsmannen overksam endast visshan utförär inteutan att en
handling det olika skäl förväntas han skall utföra.attsom av

Enbart människors handlingar och underlåtenheter kan utgöra
straffbara gärningar. innebärDet enligt svensk kan enbartatt rätt
människor brottssubjekt, dvs. begå brott.vara

En straffbestämmelse innehåller beskrivning eller fleraen av en
gärningstyper och straffskala knyter till brottsbeskrivningen.en som an
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förutsättningarinte allafullständiga. DeinteBestämmelserna är anger
straff-föreligga.brott skall Attföruppfylldaskall att ett envarasom

brottförtillräckligtalltså intehar förövatsgärning att ettbelagd är
karaktärallmänbrottsförutsättningarandraradföreligga. Enskall av

uppfyllda.ocksåmåste vara
kriminalise-hur långtinte hellerStraffbestämmelsema tömmer ut

bestäm-regler finnsenligt allmännadeteftersomsträcker sigringen
be-utanför de gärningarsigsträckerstraffansvarmelser somsomom

brottsformer. Somosjälvständigastraffstadgandena, s.k.skrivs i exem-
förberedelse,försök,brottsformer kanosjälvständiga nämnaspel

medverkan.stämpling och
till funktionstraffrätten harinom atts.k. legalitetsprincipenDen

sida. Förfråningripandengodtyckligaenskildaskydda statensmot
detstraffrättsligatill dettilltron ärochrättssäkerheten systemet av-

inom deoch skerförutsebaraingripandenstraffrättsligagörande äratt
Legalitetsprincipendragiti förvägstatsmakternagränser upp.som

strafflag, ingetstraffingetföljandebeskrivas utanbrukar sätt: utan
innebärPrincipenlag.kriminaliseringinget brott ettbrott, utan genom

bestämdhet.viss gradskall habrottsbeskrivningamakrav att aven
och lag-enskildeför denbegripligaskallStraffbestämmelsema vara

straffbaradeti lagtextmöjligtstiftaren skall så långt det avgränsaär
Sverigeigällasedan längeLegalitetsprincipen harområdet. ansetts

införandetlagstöd först 1994,uttryckligtden avgenomgavsmen
kap. §i 1straffbestämmelser 1tillämpningförbudet analogiskmot av

1993/94:130.BrB prop.

sidaobjektiva2.5 Brottets

Tillsubjektiva.objektivaBrottsförutsättningama delas ibrukar resp.
uppfyllda förskallden objektiva sidan hör de krav att envarasom

skallotillåtengärning belagd med straff, gärning,är ansessom en
gämings-fråganTill hör främstbegången. den subjektiva sidan om

skallnågonoaktsam.handlat med eller varit Föruppsåt attmannen
otillåtenhar begåttkunna straffas räcker det inte med han gär-att en

uppsåttäckas hansning denna ocksåmåste sägerutan avsom man
oaktsamhet.eller hansav

visstdenStraffbestämmelsema ofta endast gör ettatt somanger
brott.sådantdå begåtill straff. helst kanskall dömas Vem ettsätt som

straffbestämmelsenförekommer det emellertid gär-Ibland att anger
gämings-tänkbarakretsenpåningsmannen sätt avgränsarett avsom

brukarstycket BrB. Manförstanäringsidkare i kap.16 9 §män, t.ex.
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brottstypen kräver specialsubjektsäga det måste konstaterasatt närett
gärningsmannen har viss särskild egenskap eller ställning.att För atten
egenskap eller ställning skall särskild krävs den har vissatten vara

varaktighet och inte och vidare kan förvärvaatt utanvar en egen-
skapen eller ställningen. specialstraffrättenInom sådana begräns-är
ningar gärningsmannakretsen vanliga eftersom författning oftaav en
syftar till reglera enbart visst rättsområde.att avgränsat

Straffbestämmelserna kan delas i förbud och påbud. Ett påbud
utmärks det endast kan överträdas underlåtenhetatt attav genom en

något visst. Förbuden kan däremotgöra överträdas både hand-genom
lingar och underlåtenheter. Vissa förbud visserligen sådana detär äratt
svårt tänka sig hur förbudet skulle kunna överträdasatt genom en
underlåtenhet. Sådana brott brukar ibland kallas handlings- eller
beteendebrott. Förbuden emellertid ofta sikte vissa effekter ochtar
förutsätter således orsakssamband mellan viss gärning och effek-ett en

Vilka orsakssamband straffrättsligt relevantaten. är ärsom en av
straffrättens frågorsvåraste och skall inte behandlas här. kanDet
emellertid framhållas underlåtenheter kan orsaka effekterävenatt

straffrättsligt relevant det inte möjligt drasätt någonett ärsamt att att
skarp mellan handlingsbrott och effektbrott.gräns

den här bakgrundenMot brukar skilja mellan kommissivdeliktman
och omissivdelikt deliktbrott. brottetOm det eller andraär av ena
slaget kan utläsas respektive straffbestämmelse.av

Omissivdelikt brottstyper där den straffbelagda gärningen består iär
inte något visst han borde ha gjort. straff-Dengöratt en person som

belagda gärningen alltså underlåtenhet efterkomma påbud.är att etten
Kommissivdelikt brottstyper inte omissivdelikt. straff-är Denärsom

belagda gärningen kan då alltid begås antingen hand-nästan genom en
ling eller underlåtenhet Jareborg,se Straffrättens gämingslära,en

f.119s.
Underlåtenhetsbrotten brukar i sin delas i två de äktatur grupper,

och de oäkta. äkta underlåtenhetsbrottEtt överträdelseär etten av
omissivdelikt medan oäkta underlåtenhetsbrott överträdelseett är en av

kommissivdelikt underlåtenhet.ett genom
Man kan skilja mellan olika oäkta underlåtenhetsbrottäven typer av

se 120.a.a. s.
Den vanligaste och för vårt ändamål viktigaste fall därtypen avser
viss underlåtenhet orsakar effekt. Som exempel kan nämnasen en

djurplågeri enligt kap.16 13 § föreliggerBrB någon otillbör-som om
ligen djur för lidande. kan givetvisDetta skeutsätter olikagenom
slag och andra djuret direkt riktade handlingar. Klart emellertidmot är

straffbestämmelsen också omfattar fall då den föratt ettsom ansvarar
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det be-omvårdnadföda ochdjuretunderlåterdjur att somannange
höven

förbudmedvanligtlagstiftning detnäringsreglerande tarärI som
Vidliknande.saluhållande ellertillverkning,fonnersikte olika av

försker inombestämmelsersådanaöverträdelser ramen ensomav
verksamhetenlederdennormaltverksamhet attär anse somsom

tillverkningenideltagitpersonligenhan integärningsman även om
allmänhetdå ihonom till lastläggsVad ärsaluhållandet. atteller som
tillverka ellerlåtitoch därigenomvissthandla påunderlåtit sätthan att

avsnitt 2.7.förbudet sei stridsaluhålla mot
straff-följd utkrävsvissorsakarfysisktunderlåtenhetNär enen

anledningsärskildharunderlåter någotdenendast ensomomansvar
ihankallasbrukarsker. Det ärnågotförhindraoch attingripa attatt

garantställning.
avvärja riskerskallsomövervakningsgarantermellanskiljerMan

skyddsgaranterochansvarsområdetinomfinnsfarokällorfrån som
Garantläranansvarsområdet.inomliggerdetskall skyddasom som

underlåtenhetersådanatillstraffansvaretför begränsaanvänds somatt
straffa.motiveratdet är att

i vissainnebärakanövervakningsgarantStällning att mansom
beteendeandraför vissaharavseenden mansom ompersonersansvar

ofta ställ-harnäringsverksamhetlederställe. Deni deras ensomvar
detmedarbetaretill sinaförhållande näriövervakningsgarantning som

viktigtverksamheten. Detreglerar är attbestämmelsergäller de som
övervaknings-ibestårgämingenbrottsligaden attihågkomma att

under-ochförhindra detstället föriske attlåter något attgaranten
medverkan.ellergämingsmannaskapkravenuppfyllerlåtenheten

någonstraff förtillnågondömafrågaalltså inte attDet annanär om
129.begått brott sehar ett a.a. s.

beroendeför-särskiltförutsättatordeskyddsgarantStällning ettsom
till sina barn,förhållandeigarantställningföräldershållande, t.ex. en

frånavstårför riskersignågonrelation utsättersådaneller att somen
vid behov,skall ingripaförlitan t.ex.skyddsåtgärder i garantenatt

mellanpatient ellerochläkarebehandlandemellanförhållandet enen
näringsverk-gällerf.. detNärl31elevoch sesimlärare a.a. s.enen

arbetsmiljölagstiftningen.pekaanledningsamhet finns att

skuldkravetallmänna2.6 Det

haft uppsåt ellergärningsmannendetkrävssubjektiva sidanPå den att
kravallmäntibland beskrivasbrukaroaktsamhet. ettDetvisat som
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skuld. Strikt straffansvar förekommer i princip inte Enligt dennumera.
s.k. täckningsprincipen skall den objektiva sidan gärningav en vara
täckt den subjektiva för brottslig gärning skall före-attav en anses
ligga. Endast den uppsåtligen eller oaktsamhet gjort såsom av som

i brottsbeskrivning har begått brott. Enligt huvudregelnettanges en
skall samtliga objektiva förutsättningar subjektivt täckta.vara

kap.l l 2 § BrB gärning, inte skallatt sägs,annatanges en om
brott endast den begås uppsåtligen.anses som om

Uppsåt

Uppsåtsläran hör till de komplicerade frågorna i straffrätten. Imer
Sverige har i läroboksframställningar normalt gjort skillnadman
mellan uppsåt till effekt och uppsåt till andra brottsförutsättningar.

det gäller straffbestämmelserNär förutsätter viss effektattsom en
har föruppstått brott skall föreligga brukar traditionelltatt ett man
skilja mellan olika former direktuppsåt; uppsåt, indirekt uppsåt ochav
eventuellt uppsåt.

Direkt uppsåt i förhållande till viss effekt föreligger gär-en om
ningsmannens handlingar syftar till uppnå effekten.att

Indirekt uppsåt i förhållande till viss effekt föreligger gäminen om
inser hans handlingar kommer leda till effektenatt att utangsmannen

han därför eftersträvar uppnå den.att att
Eventuellt uppsåt föreligga gärningsmannen insåg detattanses om

fanns risk för hans handlingar skulle leda till viss effekt, detatt en om
kan hållas för visst han skulle ha handlatatt sätt ävensamma om
han varit säker effekten skulle inträffa. Det sistnämnda ledetatt
kallas det hypotetiska provet.

detNär gäller i förhållandeuppsåt till andra brottsförutsättningar än
effekt uppsåt föreligga gärningsmannen medvetenäranses om om
förutsättningen eller har eventuellt uppsåt i förhållande till den. Gär-
ningsmannen ha eventuellt uppsåt han det möjligtansett attanses om
förutsättningen förelåg och det kan hållas för visst han skulle haatt
handlat han haft vetskap förutsättningensätt före-attsamma om om
låg. Angående uppsåtsbegreppet SOU 1996:185 81se s.

Oaktsamhet

Man kan dela oaktsamhetsbedömningen i led.två Enligt det första
ledet skall det bedömas gärningsmannen brustit i erforderlig akt-om
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avviker från denoaktsam denhandlingsamhet. En är nonn somom
beskrivs det såvisst område. Iblandaktsamhetsbedömningen ettstyr
betraktasrisktagande. Vadotillåtetförutsätterculpa ettatt som som

föreligger i detskadorvilken risk förberorobjektivt culpöst som
typisktallvarliga dessaoch hurenskilda fallet är.sett

gärnings-kunde begärasdetledet skalldet andraI prövas avom
aktsamhetskravet. Oaktsam-gällandeuppfyllde detjust hanattmannen

culpa gärnings-delas i medvetenhänseende brukari subjektivthet
ochinnefattar otillåtna riskerhandlandehansförstår attmannen

hans handlandeborde förståculpa gärningsmannenomedveten att
culpa ochmellan medvetenSkillnadenrisker.innefattar otillåtna even-

i det förstagärningsmannendetbeskrivaskantuellt uppsåt sättet att
viss effektrisk förframkallarför hanlikgiltigfallet är att menenen

fallet likgiltigdetmedan han iförverkligasrisken ärinte för att senare
effekten.framkallarför hanockså att

2.7 Företagaransvar

straffbelagdabeskrivning deninnehållerstraffbestämmelseEn aven
den sikteutformad sånormaltBeskrivningengärningen. tarär attsett

straffsanktioneratSå längeutförsgärningen ettatt person.av en
individer ocksåenskildahandi förstaeller påbud ärförbud avser

relativtstraffansvaretindividuellafastställa detförprinciperna att i
regleraställetstraffbestämmelse iokomplicerade. Men attavserom en l

lagstiftning,näringsreglerande jvidverksamhet, såsomviss typen av
verksamhet därtillämpningen.vid lsvårigheteruppkommer lätt ett

ljuridiskitillsammans,arbetarflertal t.ex. personssom enpersoner
frågatolkningssvårigheter isällanuppstår inteverksamhet, om vem

gärning iotillåtendet begåttsbär straffansvaret,eller vilka enomsom
under-främst s.k. oäktagäller naturligtvisProblemenverksamheten.

låtenhetsbrott.
allmänhet inte någoninnehåller istraffbestämmelsernasärskildaDe

straff det fall dåskall ådömas iuttrycklig reglering ettsomav vem
reglernaverksamhet. allmännajuridisk Debegås ibrott ompersonsen

särskilt välhellermedverkan till brott inteochgärningsmannaskap är
verksamhet i kollektivaråder vidförhållandenavpassade för de som

f..1996:185 175medverkansreglerna SOUformer ang. s.se
gäller till-straffsanktionerad föreskriftharLåt säga att somen

framstårföretagåsidosätts inombilar. dennaverkning Om ett stortav
riktad tillbestämmelsenuppfattarimligtdet knappast att somsom

naturligttillverkningen.deltagit i Detarbetarevarje är attmersom
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lett verksam-eller deriktad till denbestämmelsenuppfatta somsom
ellerfråganfinns dock intesjälvklartNågotheten. om vemsvar

kompliceradochinomstraffansvaretskall bäravilka storensom
företagenväsentligadetlagstiftarens sidaorganisation. Från är att

enlighet medverksamheten ioch bedriverskyldigheteruppfyller sina
för dettapraktikeniföretaginomgällande regler. Vem ett svararsom

skett iöverträdelsestraffbarunderordnad betydelse. Harär enav mer
individu-för detprincipernaemellertidinnebärverksamhetföretagsett

underlåtenhet,straffbargällerdetdet,straffansvaretella när t.ex.att en
skyldighetuppfylla denförhaftfastställasmåste attansvaretsomvem

företaget.åvilatsom
prin-hanterasproblematikenantyddadenDet är genomsomnu

straff-detgrundtankenvilarDessaför företagaransvar.ciperna att
möjlig-den bästade harden ellerligga hosbörrättsliga ansvaret som

verksamhetlagöverträdelser inommotverkaheten genom enatt en
verksamheten.kontrollochorganisationledning,ändamålsenlig av

företagaransvar,bärfastställaförKriterierna att sompersonom en
inomvid gärningarsjälvfallet desammabrottskyldig tillsiggjort ärett

gärningar.andravidverksamhetjuridiskför sompersonsenramen
oaktsamhet närelleruppsåtligennågonfalleni bäggeFrågan är avom

korrektstridförfarit i sättförtillräckligt ansvar ettdetta motär en
straffbestämmelse.giventolkad i lag

rättspraxisutvecklatsväsentligtallthar iFöretagaransvaret genom
området. Ifinns inteterminologienhetligheltoch doktrin. Någon

användavikommerframställningenfortsatta tennenden som en
drabbaskanföretagarestraffrättsligaför detbeteckning enansvar som

denkontrollochtillsynunderlåtenhet överföljdtill utövaattavav
företagaransvarfrågadå intebedriver.han Detverksamhet är omsom

verksam-handlande i sinegenhändigtbestraffas förföretagarenär en
begåttharhandlinghanstraffaskanföretagarenhet. närAtt engenom

prin-välbekantaföljerbeordrat densammaellergärningotillåten av
intealltsåfall behöverdessabrott.medverkan till Iförciper man

för företagaransvar.principernaanvända
förhållande tillendast igäller inteför företagaransvarPrinciperna

verk-legelavid andratillämpliga ocksåverksamhetföretags ärutan
refereradenedandetkollektiva former seibedrivssamheter t.ex.som

dock be-skull kommerenkelhets426. För attfallet 1987NJA s.
förföretagaransvarförenligt principernabärteckna den ansvarsom

företagare.
behandlats Hansföretagaransvarförprincipernahardoktrinenl av

företagar-Thornstedt, OmNils JareborgStrahl och seThornstedt, Ivar
Strahl, Allmänuppl. 1976,straffansvar, 31948, Företagarensansvar,



106 Straflansvar vid brott näringsverksamheti SOU 1997: 127

Straffrätt i vad angår brotten, 1976, ff.353 Jareborg, Straff-samts.
gämingslära, ff.1995, 67rättens s.

Något rättspraxisom

Här följer några rättsfall belyser principerna for foretagaransvar.som
Främst dessa frågorna omfattningen for tillsynansvaretavser om av
och kontroll inom olika verksamheter inom olika organisa-samt vem
tioner kan bära sådant Till den frågan hörettsom ansvar. senare
effekterna delegation arbetsuppgifter inom verksamhet.av av en

NJA 1950 Vid mejeri51. tillhörde ekonomisk förening hadeetts. som en
tillverkning i strid med gällande bestämmelse för sådanägtostav rum
tillverkning. Ordföranden i föreningens styrelse åtalades för dessa över-
trädelser. bestred åtalet under påståendeHan disponentatt en ensam var
ansvarig för driften och tillverkningen vid mejeriet. fälldeHR ordföranden
till eftersom han i egenskap ordförande i styrelsen för före-ansvar, av
ningen, det ålegat disponenten, åtminstone borde haoavsett ansvar som
haft vetskap verkliga beskaffenhet. fastställdeHovR dom.HR:sostensom

majoritet frikändeHD:s ordföranden. måletl upplyst disponentenattvar
hade leda driften mejeriet. Utredningen visade inteatt änannat attav
disponenten ägde erforderlig yrkeskunskap och väl skickadäven annars var
för sin uppgift. Med hänsyn till det och till omständigheterna i övrigt
kunde det inte ordföranden i föreningens styrelse haft självatt attanses,

Överträdelseför den dagliga kontrollen tillverkningen. måletsvara av som
rörde tillfällig Därför kunde det inte gällande,natur. göras attvar av
ordföranden på grund den allmänna övervakningsplikt åviladeav som
honom bort hava vetskap den sålda verkliga beskaffenhet.ostensom
Någon omständighet i övrigt grund han borde hava haftvarav anses
sådan vetskap förelåg inte.

PåNJA 1950 529 gård rådde det avverkningsförbud, vilket innebars. en
det enbart fick avverkas skog, utstämplats skogsvårds-att som genom

styrelsens försorg. Vid avverkning gården fällde emellertid arbetareen
ostämplade träd. brott skogsvårdslagen,Detta för vilketäven ett motvar

Ägarenfastighetsägaren i princip ansvarig. hade emellertid vid tidenvar
för avverkningen varit varför han anmodat befallningsmannenresor,
gården, hade lantbruks- och skogsutbildning, sköta avverk-attsom om
ningen och tillsyn den. fann det inteHovR styrkt fastighets-utöva över att

känt till den olagliga avverkningen och ansåg inte heller hanägaren att
brustit i tillsyn avverkningen uppdra befallningsmannenöver attgenom

eftersomtillsynen, han grund befallningsmannens utbild-utövaatt av
ning, tjänsteställning gården och denne tidigare utövad tillsyn överav
avverkningen egendomen haft skälig anledning denneantaga att var
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för uppdraget. Fastighetsägaren frikändes. gjordekompetent HD samma
bedömning.

för för-styrelseledamot, i aktiebolag åtalades297 EnNJA 1974 etts.
arbetsgivareuppbördsförordningen för hon ansvarig iseelser attmot som

underlåtit under föreskrivna uppbördster-oaktsamhetbolaget attav grov
skatteavdrag, gjorts förvisst beloppminer inbetala motsvarat somsom

i bolaget.jämte svärdotter utgjorde styrelse Earbetstagare. Ebolagets en
aktierna. styrelsen hade endast T Ersstått Förutomha ägaresom avsynes

det.firma. kunde alltså inteteckna bolagets Emake görarätt att ensam
löner och redo-helt och hållet UtbetalningVerksamheten sköttes T. avav

direkta kontakt medoch Ezsvisning skatt sköttes T person.av annanav
efter anvisningar skrivit vissaväsentligen hon Tzsverksamheten utattvar

uppdrag ledamotden åtar sigfakturor. uttaladeHD attatt ett vara avsom
fullgöra de förpliktelsertill frihet frånstyrelse inte,aktiebolags att som

styrelse-åberopa enbartsådant ledamotskap, kanföljer med attannars
förståtthan inte inne-formell ellervarit endastuppdraget attnaturav

heltpå detdock organiserat Tbörden uppdraget. Företaget sätt attvarav
ochoch skötseln företagetomedelbara ledningenomhänderhaft den av

förpliktel-fullgörandet företagetsdirekt förfåttdärmed även ett avansvar
i förstadärför ha varit skyldigansågs intedet allmänna. E attmotser

inbetalning skatti frågabolagets åliggandenhand för att avomsvara
haft,ställning i bolagetvisserligen på grund sinhadefullgjordes. E attav

full-det allmännaförpliktelsematill misstanke,vid anledning motatt
få till ståndförekommande fall sökaundersökning och iverkställagjordes,

anledninghanden, sådansåvitt utredningen vidEmellertid har,rättelse. ger
Åtalet Eförelegat för henne.företaga kontrollingripa och motatt

ogillades.

från för brottfrikändesi aktiebolagVD:nNJA 1985 43 motett ansvars.
gällde införsel-godset, för vilketansågvarusmugglingslagen. HovR att
bristandefrämstfria rörelsenkommit i denförbud, hade ut nog-p.g.a.
licensärendenatull- ochvid hanteringenverksamhetgrannhet i bolagets av

ansågsdessa brister VDorganisation.i bolagets Föroch brister ytterst
bedömdesoaktsamhetsådana hansomständigheternaansvarig och attvar

genomtänkt ochorganisationbolagetsfann däremotHD att varsom grov.
Överträdelsen berodde misstagtillfredsställande kontroll.innebar ett av

såvittnoggrannhet beroddebristandeoch derasenskilda befattningshavare
visatföretaget hanledningsådana brister ivisat inte VD:s attavvar

oaktsamhet.grov

vårdslöshetallmänfarligdömdes förPaulElmontören A529NJA 1985 s.
kopplat ihopmisstagluftledningarför vid utbyte ström-hanatt enavav

Plåthöljenaoch skyddsledare.noll-medförande ledare en gemensam
irörledningarkylskåp, spisartvättmaskiner,bland samtannat enm.m.
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ladugård blev härigenom strömförande under tid fem minuteren av ca
varigenom kor och13 4 kvigor till värde förolyckades.110 000 krett av
Även elverkets ansvarige e1installatörJ åtalades för allmänfarlig vårdslös-
het under påstående han icke överinseende vid arbetets utförandeutövatatt
och heller givit direktiv till dem utförde arbetet anläggningenattsom
fick förräni bruk den blivit kontrollerad i behövlig omfattningtagas

försorg.hans Vid dömdesTR:ngenom
konstaterade det ålegatHovR:n J till de utfördeatt att attse som

installationsarbetet hade de kunskaper och färdigheter fordrades försom
arbetet fåttde erforderliga instruktioner. vad obestrittAv Jsamt att upp-
givit Paul utbildning och tidigare yrkeserfarenhetAzs framgick Paulattom

måste ha haft erforderliga kvalifikationerA för utförande detanses av
arbete han blivit ålagd. fann därförHovR:n inte kundeJ haattsom anses
varit vårdslös försumligeller låta Paul utföra detta. SåvälAattgenom

arbetsledare hade infonnerats och tilldelats instruktionermontörer som om
och gällande föreskrifter. ansåg det inte ålegatHovR:n därutöverJatt att

de underlydande särskilda instruktioner för det arbete fråga.ige som var
ansågs ha haft anledningJ räkna med såväl felkoppling denatt att en som

ifrågavarande inte skulle förekomma anläggningen skulle i veder-attsom
börlig ordning kontrolleras innan den i bruk. ogillade åtaletHovR:ntogs
mot

anförde i huvudsak följande. Bedömningen förfaritHD oakt-Jav om
skall ske med utgångspunkt i elinstallatörsförordningen.3 § 2 Därsamt st.

föreskrivs beträffande sådant installationsarbete frågadet här ärsom om
den ansvarige elinstallatören skall tillse, yrkesman utföratt att som

installationsarbetet under hans överinseende har de kunskaper och färdig-
heter fordras för arbetet den anläggning eller anordningsamt attsom som
arbetet har i bruk förrän den blivit kontrollerad i behövligavsett tas
omfattning elinstallatörens försorg. utgångspunktEn bör attgenom vara
elinstallatörens skall ställas i relation just till yrkesmannensengagemang
kunskaper färdigheteroch för det aktuella arbetet. aktuella delarnaDe av
installationsarbetet har varit förhållandevis enkel beskaffenhet. Medav
hänsyn till sin utbildning och yrkeserfarenhet måste Paul ha varitA anses
väl kvalificerad för arbetet. Ytterligare erfaren och arbets-montören en
ledare med kvalifikationer för elinstallatörsbehörighet har varit knutna till
arbetsuppgiften. efter själv ha deltagit i planeringen ochAtt sigatt satt

i konkreta uppgiften,den ytterligare överinseende överlämnatutan
arbetet till arbetsledaren och arbetslaget kan under förhållandenangivna
inte läggas honom till last försummelse. l det aktuella fallet bordesom nu

kontroll anläggningen ha skett före spänningssättningen. Kontrollenen av
skulle ha bl.a. anläggningen kopplad och fasföljdenrättavsett att attvar

riktig. måste viktig och elinstallatörsförord-anm. Det ivar egen vara en
ningen avsedd uppgift för elinstallatören vidta åtgärder för försäkraatt att
sig från säkerhetssynpunkt så betydelsefull utförs.kontroll harJattom en
därför inte kunnat, med hänvisning till den information och den tilldel-om



näringsverksamhet 109vid brottStraflansvar iSOU 1997: 127

for-elverketspersonalen fåttinstruktionerskriftliganing genomsomav
emellertidkontrollen. harJinstruktionersjälvfrånavstå att omgesorg,

i säker-medsammankomsterpersonligen hållit montöremaanfört hanatt
skallkontrollenangivnaden göras,påpekatdärvid bl.a.ochhetsfrågor att

medförtskontrollutrustningenbehövligadentillfortlöpandehan attsettatt
dessafunktionsdugligvaritdenliksom samt attarbetsplatsernatill att

Paul Dessaförhållande till A.också iföretagitssäkerhetåtgärder med
kanoch detokompliceradUtrustningenvederlagda. tasuppgifter inte ärär

haftocksåharanvända den. JkompetentfulltPaul Aför givet attatt var
säkerhetshänseen-tillsynen igälltdetarbetsledarentillsin tillit närfog för

också i frågahonomvad ålegatuppfyllthadärmedfårde. omJ somanses
alltsåhänseende har Jdettaheller iutförda arbetet. Intekontrollen detav

varit oaktsam.

för brottdömdesutgivareansvarigochchefredaktörEn909NJA 1985 s.
redaktionsmed-denenbartinteEnligt HDupphovsrättslagen. ärmot

tidningsinslagtill uppkomstenmedverkaraktivt ettarbetare somavsom
meddenstraffansvarig, ävenupphovsrättenintrång i utaninnebar ett
intebrottsådanaför tillsynenansvarig över attställningledande ärsom

dendetotillräcklig. Oftatillsynen ärverksamheten, ärbegås i an-om
gårintedet avgöratillsynsansvaretbär attävenutgivarensvarige omsom

vadåsidosattansvarigehade denfalletdet här grovtgenerellt. Ifrågan
deteftersomintegodtogsdelegationinvändninghonom. Enålegat omsom

olikamellanuppgiftsfördelningeninstruktiontydligochklarsaknats omen
ochfrågorupphovsrättsligaprövningen utrymmevidbefattningshavare av

i varjebeslutaskulleosäkerhetmissförstånd ochförfunnits vem somom
fall.särskilt

erforderligtpersonregistervalnämnd fördes utanVid4261987NJA ens.
valnämndensfrågangälldeMålet1973:289.datalagentillstånd enligt om

Åklagaren förRoland Låtalväckteför detta. motansvarigordförande var
Val-följande.huvudsakpåstod ioch1973:289datalagenbrott mot

tvåvidordförande harRolandmed LkommunStockholmsinämnden som
invandramämndenbegäranbeslutatårsammanträden att avsamma

med-utländskaröstberättigadei kommunenidentifieringgenomföra av
vetskapmedval,års att1979isinicke rösträtt omborgare, utövatsom

tillgenomförandeuppdragetsförtillgripasmåstedatateknikautomatisk
harbeslutengrundPâ utantid.rimliginomochkostnaderrimliga av
inrättatsdatateknisk vägValnämndenhosdatainspektionentillstånd av

kommunalvaltill röst-levande,innehållande allapersonregisteroch förts
ickeinvandrare,kyrkoskrivnakommunStockholms somiberättigade
för-ovannämndaharRolandval. Lårs1979isinutnyttjat genomrösträtt
ochinrättandebestämmelserdatalagensåsidosattuppsåtligenfarande om

gällandeåklagaren attgjordehandandrapersonregister. 1rörande av
förevaritvadtillhänsynmedinteoaktsamvaritRoland somL attgenom
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vid de båda sammanträdena förvissa sig automatisk databehandlingattom
ADB inte skulle användas för uppdragets genomförande.

TR:n ogillade åtalet eftersom det inte ansågs ålägga valnämndens leda-
bevaka datalagens bestämmelser iakttogs och någotmöter otillå-att att att

register inte upprättades.tet
Även H0vR:n ogillade åtalet.

RÅjusteradeI HD åtalet Roland enligt följande.L Valnämnden imot
Stockholms kommun med Roland L ordförande har vid sammanträdesom
i december informerats1981 valnämndens kansli i enlighet medattom
valnämndens beslut i september 1981 genomfört identifiering deen av
röstberättigade utländska medborgare inte röstade i 1979 års val.som

informationenGenom har Roland fåttL vetskap datateknik kommitattom
till användning vid identifieringen och sådan teknik avseddatt attvar
användas vid den fortsatta hanteringen. Genom Roland underlåtenhetLzs

ingripa har på datateknisk inrättat personregister innehållandeatt ett väg
alla levande, till kommunalval röstberättigade i Stockholms kommun
kyrkoskrivna invandrare, icke utnyttjat sin i års1979 val,rösträttsom
kommit föras hos Valnämnden tillstånd datainspektionenatt utan att av
förelegat. Registret uppdelat två magnetband, detär inne-varav ena
håller adress och nationalitet och det andra därjämtepersonnummer, namn,
civilstånd. Registret har förts fram till september Roland1982. harL

ovannämnda förfarande uppsåtligen åsidosatt datalagens bestämmel-genom
förande personregister. andra handI gällande Roland Lgörs attser om av
vad förekom vid sammanträdet bort inse datateknikatt använtsgenom som

och varit avsedd användas. sinGenom underlåtenhet ingripa haratt att
Roland härigenom oaktsamhet åsidosatt datalagens bestämmelserav om
rörande personregister.av

HD anförde i huvudsak följande. Vid Valnämnden har förts otillåtetett
personregister riksåklagaren påstått. utredningenAv måste vidaresätt

framgå Roland L vid valnämndens sammanträde i december 1981attanses
fått klart för sig i fall uppdraget identifiera de i Stockholmsvart att att
kommun röstberättigade utländska medborgare inte röstade i års1979som
val hade fullgjorts med hjälp automatisk databehandling och sådanattav
behandling avsedd användas i fortsättningen. harAnnat inteävenattvar
visats i målet Roland under den med åtaletL avseddaän tiden inteatt
kände till datainspektionens tillstånd erfordrades för föra sådantatt att ett
register. Sådan okunnighet fritar honom emellertid inte från Rolandansvar.

harL gjort gällande inrättandet och förandet personregistret liksomatt av
införskaffandet tillstånd till sådant register sådanaär attav anse som
verkställighetsåtgärder den ansvarsfördelning tillämpassom genom som
inom Stockholms kommun delegerats till kanslichefen vid Valnämnden.
Några bestämmelser i kommunallagstiftningen ansvarsfördelningenom
mellan kommunala nämnder och styrelser, å kommunala tjänste-samtena,

å andra sidan, vid lagöverträdelsermän, begås i kommunal verksam-som
het ñnns inte. heller någonInte rättspraxis på detta område finnas.synes
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begås idet gäller placeringen för lagöverträdelserNär ansvaret somav
s.k. företagar-privata företags verksamhet har däremot vissa regler om

åvilar det straffrättsligautvecklats i rättspraxis. principI ansvaretansvar
verkställandestyrelsen ochföretagsledningen. består i aktiebolagDenna av

inomstyrelsen.direktören de fall där denne inte ledamot Ansvareti är av
ledamothand åvilar denfördelas så i förstaföretagsledningen att ansvaret

Verkställandebegåtts.verksamhetsområde lagöverträdelseinom vars en
förhanförsta hand i fråga eftersomdirektören kommer därvid i ansvarar

dock ske.kan Företags-den löpande förvaltningen. Delegation ansvaretav
sådantför företaget organiserasledningen emellertid sätt attattansvarar

harLedningenförutsättas ske i dess verksamhet.lagöverträdelser kan
personalorganisa-ändamålsenligför företaget harsålunda sörja attatt en

instrueradtillräckligtunderordnad personal kompetent ochtion och äratt
Även gripaledningen skyldiguppgifter. delegation skettför sina är attom

föreligger.särskild anledningvisas föreligga brister eller eljestdetom
företagsledningenutkrävas den iVid oaktsamhetsbrott kan somansvar av

Enligtsagda ålegat honom.oaktsamt brustit i vad enligt detsom nyss
kommun-förvaltning och verkställighetkommunallagen ankommer

förvaltnings-kommunalastyrelsen och övriga kommunala nämnder. Den
lag. Förvaltnings-nämnderna inte reglerad iorganisation betjänar ärsom

omfattning iochtill uppbyggnadorganisationen mycket varierandeär
decentra-omfattandepågår sedan flera årkommunerna. kommunernal en

deHärmed sammanhängerverkställighet.lisering beslut och att an-av
ochplaneringverksamhetenspersonligt förställda får ökatett ansvar

bakgrundenden angivna12.genomförande 1984/851200 Motprop ters
iutbildatsför företagaransvarsig naturligt de principer rätts-det att som

utgångs-åtminstonenäringslivet får tjänapraxis för det privata som en
möjlighetenMåhändakommunala sektorn.punkt också den attär

tillkommunala sektornomfattande dendelegera något mindreansvar
kommunal-grund förtillliggerförhållandenföljd de särskilda somav
fallet måstesärskildai detOmständighetemadelegation.lagens regler om

delegationtillställninggällerdettillmätas betydande vikt att tanär avom
aktuelladetkunnat ske. lförtroendevaldafördet straffrättsliga ansvaret

identifieringenvilketfråganvisar,utredningen sättfallet har, såvitt av
de tvåviddiskuteratsske aldrigskulleinvandrarnaröstandede icke

Roland Lzs1981.ärendet under höstenhade iValnämndensammanträden
identifieringenutgick frånsammanträdetdet förstauppgift han vid attatt

framgårutredningeni målet.vederlagts Avhar inte attskulle manuelltske
förstaefter dettjänstemannanivåADB-behandlinginitiativet till togs

ADB-be-med hjälpslutförtsidentifieringen hadesammanträdet och att av
Rolandför LFrågansammanträdet. ärhandling före andradet om ansvar

hafthadesammanträdetandradärmed huruvida han vid detberoende av
dåkansli,vid valnämndensutgå från befattningshavare närmasträtt att att

datainspekt-frånskaffat erforderligt tillståndkanslichefen hadePeter W,
Vid dennaicke röstande invandrare.ionen föra personregister överatt ett
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bedömning måste beaktas handläggningen tjänstemannanivå skeddeatt
högt kvalificerade med tillgång till betydande kunnande ochav personer

på dataområdet. Särskilt märkes Peter chefstora W,attresurser som var
för valnämndens kansli, tillika chef för stadskansliets organisations-var
avdelning och ansvarade för Stockholms kommuns datasektion.även
Härtill kommer det vid den aktuella tidpunkten oklart vilket elleratt var
vilka kommunens registeransvariga enligt datalagen.av organ som var
Datainspektionen hade då för sin del den uppfattningen låg hosatt ansvaret
kommunstyrelsen och inte hos de olika kommunala nämnderna. Under
angivna omständigheter hade Roland haftL utgå från Peter Wrätt att att
hade till erforderligt tillstånd till rörande personregistret inhäm-sett att av

Åtaletfrån datainspektionen. Roland skallL därför lämnastats mot utan
bifall.

skiljaktigEtt JustR mening och anförde i huvudsak följande.var av
identifiering ickeDen röstande invandrare genomfördes val-av som av

nämndens kansli grundades beslut nämnden i september 1981.ett av
Roland fickL vid nämndens sammanträde i december 1981 klart för sig

datateknik hade vid identifieringen och avsedd användasatt använts attvar
vid den fortsatta hanteringen uppgifterna. dettaTrots vidtog han inteav
någon åtgärd för förvissa sig datainspektionens tillstånd hadeatt attom
inhämtats till registreringen. saknasDet i och för sig anledning betvivlaatt

Roland L vid denna tid ovetande sådant tillstånd behövdes.att attvar om
Detta kan emellertid inte fria honom från och vid bedömningenansvar av
hans handlande bör därför bortses härifrån. Avgörande för ansvarsfrågan
blir, såsom majoriteten har funnit, Roland hade haftLäven rätt attom
utgå från erforderligt tillstånd hade inhämtats kansliets försorg.att genom
Nämndens beslut förteckning det slag i frågaupprättaatt en av som var
får ha utgjort ganska extraordinär åtgärd. Från integritetssynpunktantas en
framstår åtgärden onekligen känslig, och förefallerdet föga troligt attsom
datainspektionen skulle ha lämnat tillstånd till sådant registerett utan att
ha tillgång till något yttrande från Valnämnden själv. borde RolandDetta L
ha insett. han fick klart förNär sig datateknik hade utnyttjats för denatt

nämnden beslutade registreringen borde detta därför ha honomgettav
anledning undersöka datainspektionens tillstånd förelåg. Genom sinatt om
underlåtenhet ingripa har Roland visat oaktsamhet och ådragitL sigatt

för registrets fortsatta förande.ansvar

gällde förNJA 1993 740 Det prokurist enligtC uppbördslagens. ansvar
för han uppsåtligen eller oaktsamhet underlåtit inom föreskrivenatt attav
tid inbetala innehållna skatter för kommanditbolags anställda. HDett
anförde inbetala innehållna skatter åvilar arbetsgivaren ochatt ansvaret att

fick gå till reglerna företagaransvar föratt att utröna ansvaretman om var
skulle placeras brott begånget i juridisk verksamhet.när var en persons
Avgörande har den faktiska maktpositionen och möjlighetenansetts vara

påverka förvaltningen. Ansvar kan då utkrävas den inteatt även ärav som
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tagithade Caktuella tiden överför åtaletdenVidställföreträdare.legal
hade hanprokuristegenskap ävenlföretagetdrevdriften och avensam.

företrädareegenskapidärförharutåt. Hanföreträda företaget avrätt att
skattebeloppeninnehållnaför desigådragitarbetsgivaren attför ansvar

inbetalats.inte

ordförandekommunstyrelsenskommunalråd ochEK2041995NJA vars.
hördenämndenUnder dennämnd.tekniskaordförande i kommunenssamt
föråtaladesombyggnad. EKderas attochavloppsreningsverkenfrågor om

avlopps-två kommunensförvillkorgällandeföransvarigvarithan att av
haftegenskapnågoninte ihaninvändeiakttagits. EKreningsverk inte att

verkställig-Frågaverksamheten.ifrågavarandeför den renomvaransvar
poli-kommunensoch inteförvaltningpå kommunensankomhet som

tiker.
vidutsläppsvillkorenstyrktansågsdå det inteåtalet attogilladeTRzn
detvidvillkorenåsidosättandetochåsidosattsreningsverketdet avena

brott.utgjordedärförochringabedömdesandra som
i devadöverskridit angettsutsläppenostridigtfann detHovRzn att som

enligtskullestraffrättsligttillståndsbesluten. Ettursprungliga ansvar
innebarvilketnämnden,tekniska attdeninomsökashandi förstaHovR:n

kom-egenskapi sinöverutsläppenansvarig förkundeinte avEK göras
iordförandekommunalråd. Somellerordförandemunstyrelsens som

förövergripandehafthadenämnd EKtekniska ett ansvarkommunens
hadeoch EKförhållandevis litenfunktion. Kommunenreningsverkens var

tillkomst. Dettaprojektetsaktuellai detaktiv deltagit varolika sätt
påheltlegatdärigenomverkställighetskaraktär ansvaretattsådaninte av

befattning isinchefen lämnattekniskedenHärtill komtjänstemännen. att
inteför honomordinarienågon ersättareochprojektettillanslutning att
ochprojektetansvarig förEKdärförfannutsedd. HovR:n attblev var

fosfor iutsläppDåupprätthölls.reningskravgällandeförsvarade avatt
botten-tillframför alltochökar attväxtlighetentillbidrarvattendrag att

sigförflyttabenägenhetñsken har attsamtidigtskadafaunan entar som
tilldömaanledning ettNågonringa. attbedömasintekunde brottet som

brottfördömde EKinte. HovR:nförelåg dockböterstraff änsträngare
dagsböter.till 50miljöskyddslagenmot

reningskravgällande upprätt-förstraffansvarbarEK attfannHD att
följande.huvudsakianfördedomslutfastställde HovR samthölls och

övergripandespeglakan4261987 sägasi NJAavgörande enHD:s s.
förtroendevalda ochkommunsmellanansvarsfördelningprincip enenom

målet-angivnaaktuell i detfrågaden somanställda. vemIdess som var
ADB-erhölls tillochtillstånd söktes etterforderligtföransvarig attvar
veder-föranledningsaknadesdetuttaladespersonregister attbaserat - initiativtjänstemännensdetfrånutgånämnd än attbörande annatatt

Datainspektionen,och godkänttillståndsprövatregistretinrättade avvar
ifannsdatafrågorikompetensspeciellabakgrund den sombl.a. mot av
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den kommunala förvaltningen. Det den angivna principensynsätt som ger
uttryck för har bekräftats den utvecklingen det kommunal-av senare
rättsliga fältet. Under förarbetena till den kommunallagen 1991:900nya

liksom f.ö. i betänkande Lokaldemokratikommittén harett senare av— -
från flera håll understrukits de förtroendevaldas främsta uppgiftatt är att

medborgarnas företrädare särskilt sig övergripande frågorägnasom som
verksamhetens mål, inriktning, omfattningrör och kvalitet, medan de

anställda i kraft sin särskilda sakkunskap och sin speciella förtrogenhetav
med verksamheten bär för den löpande förvaltningen. En mycketansvaret

del denna har hänföra till vad harstor betecknatssagts attav vara som
verkställighet. utvecklingEn klarare rollfördelning mellanmotsom ren en

förtroendevalda och anställda har böra främjas; dock har någraansetts
direkta lagstiftningsåtgärder behövliga se 1990/91:1 17ansetts prop.

12, 88 och 204 SOU 1993:90 f..246 Med tillämpningsamts. s. av
det angivna skulle också EK hävdat- kunnasynsättet gällan-görassom-
de tillsynen utsläppsgränsema hölls under försöksverksamhetenöveratt att
ankom personal inom den tekniska förvaltningen verkställig-som en
hetsfråga. EK har också gjort gällande, arbetsordningen för den tek-att
niska förvaltningen bygger sådan ansvarsfördelning. Slutsatsenen av
det anförda dock icke obetingat den tekniskaär nämndens ledamöteratt

Ävenkan ansvariga för överutsläppen. medgöras den rollfördelning som
beskrivits i det föregående kan icke bortses från nämnden haft detatt

för verksamheten bedrevs lagenligtyttersta före-lansvaret att sätt.ett
varande fall det fråga försöksverksamhet för vilken i sinaLSt:nvar om en
tillståndsbeslut skärpt rapporteringskraven rörande provanalyser i förhållan-
de till vad eljest gällde. tekniskaDen nämnden hade också förutsettsom
möjligheten utsläppsgränsen skulle hållas och hade låtit iatt ta
avtalen med för försöksverksamheten klausulentreprenören en som gav
kommunen avtalen med omedelbar verkan,rätt kom-sägaatt upp om

fann sig icke kunna upprätthålla rening enligt fastställda krav. Medmunen
denna uppfattning rörande möjliga problem med överutsläpp hade det varit
naturligt för nämndens ledamöter bevaka frågan, särskilt det fannsatt som
tjänstemän redan inledningsvis skeptiska till den teknik skullesom var som
användas, något hade kännedomEK Härtill kommer för EK:s delsom om.

han fått under försöket kalkgivornas storlek, vilkaatt rapporter om upp-
gifter ägnade väcka misstanke reningen inte fungeradeatt attvar om
tillfredsställande. Vad i det föregående redovisats har utgjort anledning för

vidtaEK de åtgärder kunde påkallade. Som funnit haratt HovRsom vara
EK sin underlåtenhet oaktsamhet åsidosatt de villkor gälldegenom av som
för utsläppen.

Företagare specialsubjektsom

Enligt rad straffbestämmelser utpekas företagare specialsubjekt.en som
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näringsidkare, inne-arbetsgivare,uttryckanvänds olikaHärvid t.ex.
ingeninnebärverksamhet. Detvisshavare eller attutövare annanav

kanföretagaren,ställningen,angivnalagenden iinnehardenän som
såledesverksamheten bäriUnderordnadegärningsman. personervara

straffrättsligtsjälvständigtprincip inte någoti ansvar.
för intestraffasstraffbestämmelserenligt dessakanFöretagaren

hand-Förhindraunderlåtenhetförgärningarenbart även attutanegna
förutsättningutför, undermedhjälpareanställda ellerhanslingar som

Brottsbe-verksamhetmed företagarens göra.har attgärningarnaatt
förbjudnaförhindraunderlåtenhetutformade såskrivningarna attattär

lagtexten.underfallerhandlingar
före-specialfallaccessoriska företagaransvaret ärs.k. ettDet av

foretagaransvarformenäldstadenspecialsubjekt. Det är avtagare som
hus-gälldetideräldreIhusbondeansvaret.i attoch har sitt ursprung

ingick idembegicksgärningarförbonden bar ansvaret somavsom
bestäm-husbondeansvaretgällerdet ärLiksomhushåll.hans när

företagarenutformade såaccessoriskt företagaransvar attmelserna om
någongärningotillåtenförbrottsbeskrivningenenligt somenansvarar

vikarierandefrågaalltsådetFormelltföretagit. ettärsett omannan
fall krävasi dessaemellertid atttorde detpraktiken ävenIansvar.

verksamheten.kontrollochtillsynbrustit i överföretagaren
ochinaktuellansvarsformenaccessoriskadenLagtekniskt är numera

för-fåtaliföretagaransvaraccessoriskt än ettinte annatförekommer
systematikfattningar. utformade och någonolikaBestämmelserna är

utformning.ivarierar ocksårekvisitetsubjektivaskönja. Detsvårär att

specialsubjektstraffbestämmelservidF utanöretagaransvar

special-angivelseinnehåller ingenstraffbestämmelserflestaDe av
elleruppsåtligendenendastBestämmelsernasubjekt. att avsomanger

Även sådanastraff.tillskall dömasförfar visstpåoaktsamhet sättett
verksam-föröverträdas inomnaturligtvisbestämmelser kan enramen

slag:detta Lagbestämmelseralltjämtl finnsförfattningarföljande av
Förord-fartyg,med svenskafraktfartbestämmelsermed vissa1940:176 om

1970:105,Sjöarbetstidslagenkött,klassificering1956:413ningen avom
Körtkortslagen 1977:1975:197,Oljekrislagen1973:282,Sjömanslagen

1978:268, LagenRansoneringslagen1978:262,Förfogandelagen477,
198l:2fartyg,från Lagenvattenföroreningåtgärder1980:424 ommotom

handel1981:402Förordningenbegagnadeochmed skrothandel omvaror,
ochbegagnademedhandel1981:403Förordningenmed skrot, varorom

försäljning.tillfällig1990:1183Lagen om
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het. rättspraxis framgår företagareAv kan bli straffansvarig föratt en
sådana överträdelser något egenhändigt handlande. före-Förutan att

skall kunna ansvarig i sådant fall krävs brotts-görastagaren ett att
beskrivningen enligt sedvanlig tolkning inrymmer underlåtenhetsbrott i
form bristande tillsyn och kontroll verksamheten.överav

i allmänhet läggs företagaren till lastDet han varit oakt-är attsom
inte ingripa i verksamheten och förhindra dennaatt attsam genom

bedrivs i strid straffbestämmelser. Vid oaktsamhetsbrott krävs intemot
han medveten det sker överträdelser. Företagarenäratt att ärom

skyldig aktsam i samband med valet, instruktionen och över-att vara
vakningen sina underställda, dvs. oftast anställda eller demav som

anlitas jfr skadeståndsansvar för principal, avsnitt 5.3.3. Före-annars
har för avvärja risker för de anställda och andratagaren att attansvar

anlitats i med förverksamheten, undantag självständiga företagare,som
utför straffbelagda gärningar. beskrivs ibland detDet sättet att
företagaren har tillsynsplikt sitt företag och skyldig tillöver är att se

lagöverträdelser inte inträffar i verksamheten.att
Ofta fråga näringsreglerande lagstiftning direktdetär tarom som

sikte straffbestämmelseolika former verksamhet. En t.ex.av som
förbjuder visst slag förbjuder handlingartillverkning ettav genom
vilka Förbudet emellertid inte i förstasådan tillverkning sker. avser
hand bedriva verksamhet i vilkenegenhändigt handlande utan att
otillåten företagare kan tillverka dettillverkning sker. En sägas som

tillverkning ske iföretaget företagare låter olovligtillverkar. En som
olovlig tillverkning.företaget således gärningsman förkan dömas som

gärningsmän.anställda i fall normalt, inte betraktaDe är, attvart som
i princip med stödden mån kan aktualiseras för dem detl är avansvar

medverkansreglerna.
enligt principerna för företagaransvar förekommer emeller-Ansvar

tid vid lagstiftning omedelbart näringsreglerandeäven ärannan som
ofta special-och vid vilken företagaren tolkningsvis uppfattas som

subjekt. gäller exempelvis ochskattebrott, varusmuggling bok-Detta
föringsbrott. falldessa det emellertid inte ovanligt denl är ävenatt
enskilde anställde utfört den ansvarsutlösande handlingen hasom anses
begått i gärningsmannaskap. intebrott Det då uteslutet detär ärett att

helt olika brott den anställde företagarentvå och har begått; densom
anställde för aktiva handlandeansvarig sitt medan företagarenär är

för erforderligansvarig underlåtenheten tillsyn och kontroll.utövaatt
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företagnsvarsfördelningen inom ettA

företagaran-bärsjuridiskbedrivsinteföretag personl somett som
svårtsällan avgöraDetföretaget. attleder är vemdensvaret somav

detvilkaeller är.
forofta gär-företagaransvarfråganaktualiseraspraktikenI om

Huvudregelnverksamhet.juridiskibegåttsharningar personsensom
juridiskai denfinnasskallföretagaransvarbäreller dedenär att som
betydelseavgörandeingenharledning. Detverkställandepersonens

dvs.utåt,juridiskadenföreträdavederbörande har rätt personenattom
bestämmamaktenochmöjligheten attavgörande ärDetfirman.teckna

verksamheten.över
styrelsenåvilarfrämstdetinnebäraktiebolag ansvaretattfrågal om

aktiebolags-6 §kap.Enligt 8VD.direktörenverkställandeoch den
för-ochorganisationbolagetsförstyrelsen1975:1385lagen svarar

finns,sådanmedan VD,angelägenheterbolagetsvaltningen omav
anvis-ochriktlinjerenligt deförvaltningenlöpandedenhandhaskall

styrelsenmellanAnsvarsfördelningenmeddelar.styrelsenningar som
företagar-bärhuvudregelsistnämndedeninnebäroch VD att som

Påverksamhet.dagligabolagetssker iöverträdelserföransvaret som
struktu-juridiska ärandraifråganbedömsliknande sompersonersätt

aktiebolag.sammaungefär sätt ettrerade som
ocharbetsuppgiftermåstestorleknågonföretagflestade1 av

organisa-nedåt idelegerasföretagsledningenåvilarprimärtsomansvar
fysisktföretagsledningen renteftersomdelsnödvändigttionen. Det är

ledningeneftersomdelsverksamheten,helakontrollha överkaninte
dele-sådanOmdetaljfrågor.medsysslabörinteeffektivitetsskäl enav

ocksåallmänhetden imedför attkorrekt sättgenomförsgering ett
arbetsuppgiftentill denföretagsledarnafrånflyttasstraffansvaret som

krävseffektenfå denskall attdelegeringtill. Fördelegerats att en
rationelltverksamhetföretagets ettorganiseratharföretagsledningen

erforderligatillbefattningshavare attsettsamtkompetentasätt, utsett
fåttden ansvaretvidarefordras attDetlämnats.instruktioner som

ekono-ochbeslutsbefogenhetertillräckligaharocksåtill sigdelegerat
fall före-depåkallade. låtgärderde ärvidtaförmiska att somresurser

faktiskt inteföretagetiförhållandena renttillmed hänsyntagsledaren
möjligheterhanstillverkning berorvissövervakamöjlighethar att t.ex.

vilketsker sätt samttillverkningolovligtstraffansvarundgåatt om
skyldigalltidFöretagsledaren attärdelegerathan ansvaret.till vem

kontrollochtillsyn ävenbetryggandeförförutsättningar omskapa en
själv.dennakanintehan utöva

möj-överhuvudtagetdet ärutsträckningi vilkenfråga ärEn annan
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ligt delegera arbetsuppgifter sådant företagaransvaretatt sättett att
följer med. rådande uppfattningenDen torde det krävs detatt attvara
finns klart behov företagsledningen befrias från sin skyldighetett attav

i detalj leda och övervaka verksamheten, den fått arbets-att att som
uppgiften intar relativt självständig ställning i förhållande till led-en
ningen och tillräckligt kompetent sköta uppgiftenär detatt samt att
klart framgår vilka arbetsuppgifter har delegerats.som

Det bör observeras företagsledningens aldrig upphöratt ansvar ens
efter riktigt utförd delegation. Skulle företagsledningen känna tillen
eller borde de känna till arbetsuppgifter delegerats inte utförsatt som

godtagbart kan de hållas straffrättsligt ansvariga för desättett att
inte har ingripit för till förhållandena.rättaatt

Tre företagaransvarsbestämmelser "typer av

vadAv följer det finns straffbestämmelser isagts att tre typersom av
fråga vilka tillämpning principerna företagaransvar blirom en av om
aktuell. förstaDen ansvarsbestämmelser kännetecknastypen attav av
företagaren uttryckligen i lagbestämmelser har pekats special-ut som
subjekt. Sådana regler med företagare specialsubjekt vanligaärsom
inom specialstraffrätten. Den andra vilken vanligare,är ännutypen, är
bestämmelser där själva lagtexten inte innehåller utpekat special-ett
subjekt där handlingsnormen sådan det tolkningsvis följerär attmen

endast företagaren gärningsman. Slutligen finnsatt är att anse som
också den bestämmelser där det inte krävs specialsubjekttypen utanav
brottet kan begås helst enligt vilka företagare kanav vem som men en
straffas enligt principerna för företagaransvar, skattebrott ocht.ex.
bokföringsbrott.
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Juridiska3 m.m.personer

Inledning3.1

problemgrundläggandedetkapitel 2 kaninledningsvis iberörtSom
detanförtrottsuppdragdet sägasbakom attligger varaosssomsom
detutgångspunktenfrån denuppbyggtstraffrättsliga attärsystemet

straffas förochbrottkan begåfysiskaenskildaendast är personer som
alltsådetansvarsfrågornastraffrättsligagäller de ärdetdetta. När rent

kandemeningenrättssubjekt i denfysiska attendast ärpersoner som
för brotttalandemrättegångi motpart ansvaromsom avserenvara

straff för detta.och
fysiskaÄven allai principområdetstraffrättsligadetutanför är

uppträdaoch kanrättskapacitetde harrättssubjekt, dvs. sompersoner
rättig-förvärvaha tillgångar,människor kanAllarättegång.iparter en
brukarfysiskaVid sidanskyldigheter.sigiklädaochheter personerav
kallasrättssubjektformmed ytterligareräknaemellertid somavenman

sammanslutning ellerjuridiskEn ärjuridiskaför enpersonpersoner.
enskildliknanderättskapacitethar sättorganisation ett som ensom

skulder,ochtillgångaralltså hakanjuridiskmänniska. En egnaperson
införföra talanbehörigaoch kan,avtalkan sluta organ,genomegna

domstol.
straffas för brottbegå ellerkunnaintejuridiskaAtt ansespersoner

eller andrasanktionerdrabbaskanattjuridiskautesluter inte avpersoner
andrabrott ellerföljdtill normöver-rättsverkningarbetungande av

kapitel till Somdessa i 4de viktigastebehandlarträdelser. Vi av
först lämnavill dockövervägandenkommandeförunderlag våra en

avjuridiska Fram-formernaviktigastedeöversiktallmän över personer.
ellerbildasjuridiskaolikahurinriktas främstställningen personer

organisationen,kravenrättskapacitet, på motförvärvar ansvaret
upplöses.juridiskadenoch hurtredje personenman

juridiskaformernaviktigasteoch kommun,vid sidanDe, stat avav
brukarassociationerassociationer. Medförkallabrukar manpersoner

översiktviavsnitt till 3.103.2och föreningar. lbolag engerman avse
därefterbehandlaravsnitt 3.11associationer. lolika formeröver av

särskiltVi intestiftelser.avsnitt 3.12ioch kommun tarsamt uppstat
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vissa andra former juridiska dödsbon och konkursbon,av personer, som
normalt torde mindre intresse från de utgångspunktersom vara av som

har beakta. avsnittl 3.13 behandlar däremot avslutningsvisatt
näringsidkarbegreppet och berör därvid i vad mån näringsverksamhet
kan bedrivas i särskilda former inte rättssubjekt.ärsom

3.2 Associationer

Med associationer brukar bolag och föreningar.sagt,man, som avse
Följande bolag och föreningar finns; enkla bolag, handelsbolag,typer av
kommanditbolag, bolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar ochtysta
ideella föreningar.

l Sverige finns ingen allmän associationsrättslig lag ochutan var en
de associationer lagregleras behandlas i särskilda lagar. De vik-av som

tigaste lagarna aktiebolagslagen, ABL, 1975: l 385, lagenär 1987:667
ekonomiska föreningar, och lagenFL, 1980:l lO2 handelsbolagom om

och enkla bolag, Någon särskild lagHBL. ideella föreningar finnsom
inte i Sverige.

association kännetecknasEn i normalfallet fysiska ellerattav
juridiska har organiserat sig medlemmar ipersoner som en samman-
slutning. aktiebolagEtt kan dock bildas och driva verksamhet med en
enda medlem.

Till skillnad från offentligrättslig sammanslutning, associa-ären en
tion grundad frivillig rättshandling, vanligen avtal mellan tvåetten
eller flera personer.

En associations uppgift sin verksamhet främja visstär att ettgenom
för medlemmarna ändamål, bolags- eller för-gemensamt ett
eningsändamål. Associationens ändamål det skall uppnås medär som
verksamheten. Ofta ändamålet åstadkomma vinst kan fördelasär att som
mellan medlemmarna. ändamålet kanMen många andra slag. Envara av
ekonomisk förening kan främja medlemmarnas ekonomiska in-t.ex.

verka för god avsättning för medlemmarnastressen attgenom en pro-
Ändamåletdukter, vilket vanligt inom jordbruket. måsteär någotvara

så bestämt.när
En associations verksamhet kan vilket tillåtet slag helst,vara av som

industri, handel, jordbruk eller produktion tjänster olika slag.t.ex. av av
det gällerNär aktiebolag och ekonomiska föreningar skall verk-

samheten i viss mån specificerad. Verksamheten får inte heltvara anges
allmänt, handel, eller flera något så bestämda slagt.ex. utan närsom en

verksamhet skallav anges.
ideellEn förening får inte driva ekonomisk verksamhet i syfte att
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vilkenhadenövrigt kanlekonomiska intressen.medlemmarnasfrämja
helst.ändamålvilketochverksamhet som

uppfattningskalländamåletochverksamhetenuppgiftEn engeom
möj-intedetbedriva.skall Annars ärassociationenaktivitetervilkaom
sig.hållamåsteassociationensvilkeninombedömaligt organatt ram

för verk-medeltillvanligenskjuterassociationiMedlemmarna en
associationensförvaltasjälvabefogenhetnormaltharsamheten. attDe

förvaltandeentledigaochövervakatillsätta, ettangelägenheter, attresp.
kanMedlemmarnaorganisation.associationensändraoch attorgan

medel.behållnasig desstillgodogöraochassociationenupplösaockså
förmögen-utmärksassociationermellanskiljabrukarMan avsom

kallasdemedlemmarnaochassociationsformenmellanhetsgemenskap
förmögen-utmärkssådanaoch attpersonassociationeribland avsom

debegränsatmedlemmarnaoch ärassociationenmellanhetssambandet
med-personassociationerlkapitalassociationer.iblandkallas ansvarar

formdennaTypfalletförpliktelser.associationensför avlemmarna av
kapitalassociationen ärhandelsbolaget. lformögenhetsgemenskap är

hänför-förpliktelser ärfria frånviss insats,förutommedlemmarna, som
kapital-typiskadenAktiebolagetsådan. ärassociationenliga till som

associationen.
förbetydelseharreglerattredje storärHur gentemotansvaret man

Kredit-leverantörer.ellerkreditgivarebl.a.förskyddbehovet av
med-hosdeltillliggerpersonassociation storhosvärdigheten en

associationen. lbakomstårdehosdvs.själva,lemmarna sompersoner
förskyddsreglerbehovetintelagstiftarenfall har ansett attdessa av

förhållandetkapitalassociationerna ettärHossåtredje är stort.man
bindskapitali detkreditvärdighetenliggeraktiebolag soml ettannat.

kaptialassociationernasavgörande fördetföljerdet äri bolaget. Av att
kapitaletför detskyddskapasdetkredit ettmöjligheter egnaattatt
finnsHärintressenter.och andraborgenärerundandras endet inteså att

säkerställamånmöjligastei attavseddabestämmelser attmängd ärsom
förpliktelser.sinauppfyllakanassociationen

Bolag3.3

för sådanaochallmänhetiverksamhetförbolagformerfinnsSverigeI
hörförraTill deverksamhet.speciellvissföravseddaendast är ensom

aktie-bolag,och enklakommanditbolag, samtinklusivehandelsbolag,
bolag,talarbolagsformerdessa tystasidanVid sombolagen. man omav

oklar.ganskakaraktärjuridiskavilkas ärochi lagregleradeinte är
och för-bankaktiebolagbl.a.hörverksamhetspeciellförTill bolag
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säkringsaktiebolag. Det finns särskild bank- och försäkringsrörelselag-
stiftning. I associationsrättsligt avseende ansluter bestämmelserna nära
till aktiebolagslagen. Andra exempel bolag för speciell verksamhet

partihandelsbolag och detaljhandelsbolag,är fondbolag, ñnansbolag och
fondkommissionsbolag.

För bolag skall föreliggaatt ett medlemmarna skallattanses anses
förpliktade det eller andra främjaatt associationenssättetvara ena

ändamål. En sådan medverkan kan bestå i insats ellerav pengar annan
egendom eller i arbetsprestationer. Det behöver inte frågavara om
fortlöpande medverkan engångsinsats räcker, iutan t.ex.en ettsom
aktiebolag.

3.4 Enkelt bolag

Det enkla bolaget den okvalificerade formenär bolag. inteDet ärav en
juridisk enkeltEtt bolag föreligger två eller flera har avtalatperson. om

verksamhet i bolagutövaatt handelsbolag föreligger.utan att ett
Avtalsparter kan fysiskasåväl juridiska Verksam-vara som personer.
heten kan tillfällig eller varaktig. Tidigare kunde näringsverk-vara
samhet, med undantag förjordbruk, inte i enkelt bolag, vilketutövas ett

skillnaden mellan handelsbolag och enkla bolag. Numera skillna-ärvar
den enkelt bolag inte skall registreras i handelsregistret.att ett

Om näringsverksamhet i enkelt bolag,utövas skall bolagsmännenett
registreras. Någon firma skall inte registreras för verksamheten. Bolags-

skall registrerasmännen under sina namn.

Ansvaret tredjemot man

Eftersom det enkla bolaget inte juridisk ingårär tredjeen person man
kunder, leverantörer m.fl. inte avtal med det enkla bolaget medutan
de bolagsman delaktiga i avtalet. Varje bolagsmanär för desom svarar
förpliktelser han själv varit med avtala fleraHar bolagsmanatt om.
medverkat i avtalet blir de solidariskt ansvariga. bolagsmanHar en
medverkat i avtal blir han inte fri från sina skyldigheter enligtett avtalet

utträda från det enkla bolaget.attgenom
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Handelsbolag3.5

iregistrerasskallBolagetjuridiskhandelsbolagEtt är person.en
blirbolagetregistreringenhandelsregistret hos PRV. Det är somgenom

handelsbolag.ett
fysiska ellereller fleratvåbildashandelsbolagEtt attgenom

närings-bedrivaskalltillsammansdebestämmerjuridiska attpersoner
det kanbolagsmän,minst tvåfinnasskallbolag.verksamhet i Det men

flera.finnas
för-derasochoch skyldigheterrättigheterinbördesBolagsmännens

bolagsavtalet. lioch främstförstreglerasutomståendehållande till
huri bolaget,insatserbolagsmännensregleroftabolagsavtalet finns om

och hurfirmatecknareuppgifterförvaltas,skallegendombolagets om
ocksåfinnsbolagsmännen. Detmellanfördelasskallbolagetvinsten i
vilketdispositiv,delarmångadock iLagenbestämmelser i HBL. är

skallnågotkommakanbolagsmännen annatöverens attinnebär att om
i lagen.för detställetgälla i sägssom

företag,mindreoftaföretagsformHandelsbolaget är passarsomen
insatserbolagsmännenförutsätts gördelägare. Detmed två eller atttre

egendomellerkanhandelsbolaget. lnsatseni menannanpengarvara
belopp.bestämttilluppskattasarbeteockså ettsom

tredjeAnsvaret mot man

Bolagetsjuridiskhandelsbolagtidigare ärSom nämnts ett person.en
harbolagetochbolagsmännenskilda frånskulderochtillgångar är en

försolidarisktSamtidigt har bolagsmännenförmögenhet. ett ansvaregen
kantillgångarprivatabolagsmännensinnebärskulder. Detbolagets att

väljakan frittborgenärerBolagetsskulder. attanspråk för bolagetsitas
bolagsmännen.helstellerkräva bolaget avsomvem

Betal-bolagsmännenochbåde bolaget gemensamt.Vanligtvis krävs
bolags-för varjesåväl bolagetfastställt förskallningsansvaret somvara

ochförexekutionstitelskall finnasoch det en.varenman
förhanhandelsbolag,i äventräderbolagsmanOm ett svararen ny

bolagsmandessförinnan. Eningåttbolaget harförbindelserde somsom
efteruppkommerbolagetförbindelserför deinteavgår somavsvarar

känt tillborde hatill ellerkändemedkontrahentbolagetsavgången, om
bolags-handelsregistretframgår idetOmavgått. attbolagsmannenatt

utomstående fåttdethandelsbolagetfrån attträtt ut ansesmannen
detta.kännedom om
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Handelsbolagets upplösning

Det finns olika situationer då handelsbolag skall upplösas. Före-ett
skrifter upplösning finns i HBL kan också finnas i bolags-om men

Äravtalet. samtliga bolagsmän eniga intede vill fortsätta sittattom
samarbete i handelsbolagets form kan de beslutagemensamt attom
bolaget skall likvideras och därmed upplösas. detOm däremot bara är

enskild bolagsman vill upplösa bolaget denne bundenären som av
bolagsavtalet. Gäller bolagsavtalet viss bestämd tid, exempelvis tio år,
så bolagsmannen i princip skyldig samverka tidenär gårDetatt ut.
alltså inte i förtid bolagsavtal gäller bestämd tid.sägaatt ettupp som
Och med bestämd tid räknas också de avtal slutna förärsom en
bolagsmans livstid.

Gäller avtalet obestämd tid kan bolagsman han villnär sågaen
avtalet. går inteDen avtala bort. föreskriverLagenrätten attupp en

uppsägningstid månader, detta går avtala bort.attom sex men
begäranPå bolagsman skall handelsbolag träda i likvidationettav en

någon bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheterom annan
enligt bolagsavtalet eller det finns viktig grund förom annars en
bolagets upplösning.

l princip skall handelsbolag också likvideras då bolagsmanett en
bolagsavtalet, bolagsman avlider eller blir försatt i konkurssäger upp en

eller det endast finns bolagsman kvar i bolaget. handelsbolagEtt ien
vilket antalet bolagsmän har gått ned till ha i likvidationträtten anses

detta förhållande har under månader.när varat sex
Ett handelsbolag kan också upphöra försättas i konkursattgenom

begäran eller ansökan från någon bolagets fordringsägare.egen av

3.6 Kommanditbolag

kommanditbolagEtt juridisk Kommanditbolagetär är etten person.
handelsbolag i vilket eller flera bolagsmän har förbehållit sig inteatten

För förbindelserbolagets med han har eller åtagitän sattsvara mera
sig i bolaget. sådan bolagsmanEn kallas kominanditdelägare.sättaatt

bolagsman,Annan har fullt personligt i kommandit-ettsom ansvar
bolaget, kallas komplementär.

Förenklat uttryckt kommanditdelägare ellersatsar en pengar annan
egendom i bolaget liknande aktieägare avhänderHansätt gör.som en
sig ofta kontrollen medlen förhoppningi de komplementäreröver attom

förvaltar kommanditbolagets angelägenheter och driver desssom
verksamhet kommer skapa vinster kommer honom till del.att som
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måstekommanditdelägare. Detkan intebolagsmanSamtliga vara
förpersonligtfulltharbolagsmanminstfinnasalltid ett ansvarsomen

FöreningarideellaochStiftelserkomplementären.förpliktelser,bolagets
och juri-fysiskabådeövrigt kanikomplementärer,får inte menvara

det.diska varapersoner
komman-det beloppuppgiftinnehållaskallBolagsavtalet ensomom

elleregendominsatsenBestårbolaget.iditdelågare satt annanav
kommandit-Uppgiftpenningbelopp.iomräknasskall detarbete ett om

ordet komman-skallfirmabolagetsregistreras. Iskalldelägares insats
iregistreratblirdetkommanditbolagblirBolaget näringå.ditbolag

hos PRV.handelsregistret

tredjeAnsvaret mot man

ellerskillnadendenhandelsbolag medkommanditbolag attEtt år ett en
begränsatharendast motsvarasbolagsmännenflera ett ansvar, somav

kantillgångarprivatakommanditdelägaresi bolaget. Eninsatsenav
får hållaFordringsägarnaskulder.för bolagetsanspråkiintealltså tas

i bolaget.insatsersig till deras

upplösningKommanditbolagets

förutsättningari principunderupplöseskommanditbolagEtt somsamma
detinnebäravliderkommanditdelägareOmhandelsbolag.vanligtett en

fortsättaefterlevande kanlikvideras.skall Debolagetdock inte somatt
avtalats.harintekommanditdelägare annatom

bolagsmänÄr samtligaskalllikvidationunderkommanditbolaget -
förvaltning. Dettabolagetsskötakommanditdelägare gemensamtäven -

Ennågotavtalatsinte hardet annat.förutsättninggäller under att
ocksåkanlikvidatorsärskild utses.

Aktiebolag3

förformenvanligasteden attjuridisk Det ärAktiebolaget är person.en
näringsverksamhet.organiseradyrkesmässigtdriva

juridiskaellerfysiskafleraellerharaktiebolagEtt personer somen
i bolaget.vanligtviskapital,Delägarnadelägare. satsar pengarsummaen

Antaletstorlek.kapitaletsefterde aktierfårinsatsför sinbevisSom
Aktiebolagsformenbolaget. ärinflytandet iocksåaktier bestämmer
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intressant för företag kräver kapitaltillskott eftersomett ett stortsom
antalet delägare kan obegränsat. flestaDe företagen har ocksåstoravara
valt driva sin verksamhet i aktiebolag med antal delägare.att ett stort

aktiebolagDe finnsdet flest i Sverige emellertid de s.k.ärsom av
fåmansbolagen. Med fåmansbolag brukar sådana bolagman avse som
domineras till tio aktieägare. Att aktierna i bolag ägsettav upp av en

inte ovanligt. aktiebolagDessa kallas ofta förär enmansbolag.person
För bilda aktiebolag krävs minsta insats från stiftama,att ett etten

aktiekapital, kan eller apportegendom. Apportegendomsom vara pengar
måste sådan egendom till för bolagets verk-är nyttavara annan som
samhet. Värdet apportegendomen får inte högre det verkligasättas än
värdet för bolaget. överenskommelseEn utföra arbete elleratt attom
tillhandahålla tjänster får inte räknas apportegendom.som

Om aktiekapitalet dessa bolagetsär sätts ettpengar av
bankkonton. Aktiekapitalet kan sedan användas i företagets verksamhet.

Den svenska lagstiftningen aktiebolag har till reglernaanpassatsom
inom innebärEU. Detta det finns två kategorier aktiebolag,att nu av
publika och privata aktiebolag. publikaI aktiebolag finna detav vars
inte framgår bolagets publikt skall beteckningen publ. i bo-äratt anges
lagsordningen efter firman. Vad skiljer den kategorin bolagsom ena
från den andra bland aktiekapitalets storlek. Publika aktiebolagär annat
skall ha aktiekapital minst kr.500 000 privata aktiebolagFörett om
räcker det med aktiekapital 100 000 kronor. Aktiebolagett om som
bildats före den januaril 1995 och från och med den januarilsom
1995 skall publika aktiebolag måste ha aktiekapital minstettvara om
500 000 kronor. Bolag bildats före januaril 1995 och skallsom som

privata måste höja aktiekapitalet till minst 100 000 kronoranses vara
före utgången år 1997. bolagen inteHar höjt sitt aktiekapital inomav
föreskriven tid de upplösta och stryks aktiebolagsregistret.anses ur

Registrering

förstDet aktiebolaget registreras i aktiebolagsregistret hosär när PRV
bolaget blir juridisk Registrering kan ske först närsom en person.

aktiekapitalet inbetalt och styrelse och revisor blivit utsedda. Anmälanär
registrering skall månader efter stiftelseurkundensgöras senastom sex

undertecknande, förfaller frågan bolagets bildande.annars om
Bolaget skall också anmäla har till styrelseledamot,utsettsvem som

verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och harvem som
bemyndigats bolagets delgivning.vägnaratt ta emot

Om styrelsen eller ingår avtal i aktiebolagets före dessannan namn
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åtgärden.solidariskt för Närpersonligen ochderegistrering ansvarary
åtgärdenförflyttasregistrerataktiebolaget blirsedan ansvaret som

huvudregel bolaget.över

tredjeAnsvaret mot man

medavtalfår detjuridiskaktiebolagEftersom ärett genompersonen
med sinaBolagetskyldigheter.rättigheter ochutomstående egnasvarar

delägarnaaktiebolagådrar sig.skulder det lför detillgångar ett svarar
förpliktelser.för bolagetspersonligeninte

bolagetsinflytandebestämmandehar överaktieägareEn ettsom
kan bliverkställande direktör,styrelseledamot ochverksamhet, t.ex. en

käll- ochoch förfallenför obetaldbetalningsansvarigpersonligt mer-
Betalningsansvaretpunktskatter.arbetsgivaravgifter ochvärdesskatt samt

oaktsamhetelleruppsåtligenansvarigedenförutsätter att grovgenom
aktie-inte betalatsskulderden härtillmedverkathar typenatt avav

advokatverksamhetbedriveraktiebolagidelägarebolaget. En ett som
klienterförpliktelserför sådanamed bolagetsolidariskt mot somsvarar

delägare.medan hansigbolaget ådrager är
medi stridhandlarfirmatecknaresärskildellerstyrelsenOm en

rättshand-gällerbehörighet,bolagsorganensi ABLbestämmelserna om
direk-verkställandedengäller ocksåbolaget. Detlingen inte mot om

för denrättshandla inombehörighetsinöverskridithar atttören ramen
eller bortinsågbolaget visarförvaltningen,löpande att motpartenom

behörighetsöverskridandet.inse

förhållandeninternaAktiebolagets

revisor.ochstyrelsebolagsstämma,finnasaktiebolag skall detI ett
verksamhet förbolagetshandochförvaltarBolagsorganen tar om

verkställande direktör.hakan ocksåAktiebolageträkning.ägarnas en
avtalainteoch gårtvinganderegler dessa attABL:s ärorganom

bort.

Styrelsen

bolagetsförstyrelse. Denskall haaktiebolagVarje svararen
bolagetsangelägenheter. Ombolagetsförvaltningenochorganisation av

minststyrelsen beståskallmiljon kronor,minstaktiekapital treär aven
Är underledamot,medräcker detaktiekapitalet lägreledamöter. en
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förutsättning det också finns minst styrelsesuppleant. Antaletatt en
styrelseledamöter bestäms huvudregel i bolagsordningen.som

Styrelsen för bolagets organisation och förvaltningensvarar av
bolagets angelägenheter. Styrelsens kompetens kan i det enskilda fallet

begränsad har beslutat i viss fråga. Styrelsenstämman ärattvara av en
skyldig sig efter särskilda föreskrifter meddelats i bolags-rättaatt som
ordningen eller bolagsstämman, förutsatt Föreskriften i fråga inteattav
strider eller bolagsordningen.ABLmot

några frågor har styrelsenl slags får nedsättningvetorätt,ett t.ex. av
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna beslutas endast efter
förslag eller godkännande styrelsen. Vinstutdelning får heller inteav
beslutas med belopp styrelsen föreslagithar eller godkänt. Detstörre än
finns dock bestämmelser minoritetsskydd i kap. andra12 3 § stycketom
ABL.

Styrelsens arbetsuppgifter varierar från bolag till bolag. Det är t.ex.
skillnad uppgiftermellan styrelsens beroende bolag harstor ettom

verkställande direktör eller inte. huvuduppgift förEn styrelsen ien
bolag tillsätta verkställande direktör och övervaka bolagetsstörre är att

verksamhet. Vidare åligger det styrelsen fastställa bolagets organi-att
sation och riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas. Styrelsenge
skall enligt till organisationen beträffande bokföringABL ochattse
medelsförvaltning innefattar tillfredsställande kontroll.en

Om omfattningen eller beskaffenheten bolagets verksamhetav
påkallar det, skall styrelsen utfärda instruktioner för verkställandeden
direktören och andra befattningshavare i bolaget. instruktionerna kan
exempelvis precisera arbetsfördelningen mellan styrelsen, den verk-
ställande direktören och övriga interna direktion eller arbets-t.ex.organ,
utskott.

Styrelsen tecknar aktiebolagets firma. Styrelsen kan också bemyndiga
styrelseledamot, den verkställande direktören förträdaeller attannan
bolaget och teckna firman, inte det förbjudits i bolagsordningen.om
Styrelsen föreskrivakan företräda bolaget och teckna dessrättenatt att
firma får endast två eller flera i förening. Någonutövas av personer

inskränkning firmateckningsrätteni får inte registreras. be-Ettannan
myndigande firmateckna kan helst återkallas styrelsen.näratt som av

Styrelsen får inte företa rättshandling eller åtgärd ärsomannan
ägnad bereda otillbörlig fördel aktieägare eller till nackdelatt annan
för bolaget eller aktieägare. Styrelsen får inte heller följaannan en
föreskrift bolagsstämman står i strid med eller bolags-ABLav som
ordningen.



Juridiska 129SOU 1997:127 personer m.m.

verkställande direktörenDen

styrelsenkr, skallaktiekapital minst 000 000aktiebolag med ll ett
verk-får inte finnas flerdirektör.verkställande Det änutse enen

flera vice verkställandeelleri aktiebolag. Enställande direktör ett
gäller iverkställande direktördirektörer kan Det sägsutses. som om

verkställande direktör.också vicetillämpliga delar
styrelsen. smådirektören ledamot IverkställandeOfta denär av

aktiekapitalbolagende ledamot.ofta styrelsens Ibolag hanär ett vars
tilldirektören inteverkställandemilj. kr får dentill minstuppgår l utses

Även direktören inteverkställandedenordförande. ärstyrelsens om
vid styrelsensoch sigstyrelsen har hanledamot närvararätt yttraattav

sammanträden.
ochförvaltningbolagets löpandeskall skötaverkställande direktörEn

löpandeTill denlagligtlämpligt ochsker påtill den sätt.ettattse
ochtillmed hänsynåtgärderförvaltningen hör alla artensom
denbeskaffenhet;sedvanligverksamhetomfattningen bolagets är avav
ochbokföringenpersonalen,rörelsen, tillsyndagliga driften överav

behörighetdirektörverkställandeVidare harmedelsförvaltningen. atten
avvaktasinte kanbrådskande denåtgärd såföreta sådan är attsomen

skallfallsådantverksamhet. Iolägenhet for bolagetsväsentlig ettutan
kanStyrelsenåtgärden.styrelsenmöjligt underrättahan så snart omsom

vidtadirektörenverkställandevanligt, bemyndiga den attockså, vilket är
för-löpandeför deninte ligger inomförvaltningsåtgärder ramensom

inomfirmateckningsrättverkställande direktör harvaltningen. En ramen
för sin behörighet.

kanStyrelsenstyrelsen.underordnaddirektörenverkställandeDen är
skallförvaltningsåtgärdernahur de löpandeanvisningarhonom omge

ärendensjälvocksåStyrelsen kan avgöraeller beslutas.handläggas som
löpande förvaltningen.ingår i den

ledamöterskadeståndsansvarNågot för bolagsorganensom

elleruppsåtligendirektöreller verkställandeStyrelseledamot avsom
skadan.skyldig enligt ABLskadar bolaget, ersättaoaktsamhet attär

arbetstagaresinskränkningenarbetstagarebetraktaEn VD är att avmensom
enligtskadeståndgälla§ SkL torde inteskadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 1

förmögenhets-förheller krävas brotttorde inte15 kap. § ABL. Det1 att ren
intebestämmelser tillämpas,ersättningsgill. SkL:sskada skall annatomvara
reglerföljeravtal eller i övrigteller föranledssärskilt föreskrivetär omavav

avtalsförhâllanden.skadestånd i
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tillfogatsSkyldigheten skada enskild aktieägare ellerersättaatt som en
begränsad. det fallet krävs skadan orsakatslär att genomannan mer

eller bolagsordningen.överträdelse ABLav
och den verkställande direktören skyldigastyrelseledamotEn är att

uppdrag iaktta denvid fullgörandet sitt åvilarav omsorg som en
försyssloman. ansvariga inte bara överträdelser aktiebolags-De är av

lagens eller bolagsordningens bestämmelser deras skyldigheter motom
bolaget, för de i övrigt med tillbörligävenutan att omsorg upp-svarar
fyller de plikter följer deras ställning inom bolaget. uttrycksDetsom av
ofta styrelseledamot och verkställande direktör hardet sättet att en en

lojalitets- vårdplikt i förhållande till bolaget.ochen
främst ansvarig för handlingar ellerverkställande direktörEn är
förvaltningen. Styrelsen bärunderlåtenheter inom den löpande ett mot-

verkställandeför sin förvaltning.svarande inom området Enansvar
ansvarig bolaget grund det pådirektör kan också bli sättmot av

grundärenden för styrelsenvilket han berett eller föredragit samt av
fram ärenden det ankommit påför styrelsen läggaunderlåtenhet att som

styrelsen avgöra.att
positionofta dominerande iverkställande direktören harDen en

bedömskan medföra hansbolaget, vilket strängt änatt meraansvar
styrelseledamötemas.

styrelsen blireller tillsyn kan medföraBrister i styrelsens ledning att
den verk-handling eller underlåtenhetansvarig bolaget förmot som

löpande förvaltningen.företar inom denställande direktören
skadan uppkommitSkadeståndsskyldighet förutsätter att genom en

eller denstyrelseledamotunderlåtenhet begåttshandling eller som av en
eller oaktsamhet.direktören med uppsåtverkställande av

kanindividuellt för varje styrelseledamot. IngenAnsvaret prövas
skada orsakats hansför delsåledes bli ansvarig änstörre avav en som

personliga kvali-den enskilde ledamotensgärning. viss mån beaktasI
arbetsfördelningen inom styrelsen.fikationer samt

verkställande direktör kan intestyrelseledamot ellerEn utanen
han följtskadeståndsskyldighet under hänvisning tillvidare undgå att

följaställföreträdare får inteöverordnat bolagsorgan.beslut Enett enav
föreskrifteneller bolagsorgan,föreskrift bolagsstämman annat omav

uttryck-bolagsordningen. Vidare gäller,strid med ellerstår i ABL utan
verkställa beslut bolagsstämman,styrelsen inte skallligt lagstöd, att av

uppenbart åsidosättandebeslutet innebärstyrelsen finner ettatt avom
bolagets intressen.

skadeståndsskyldighetverkställande direktörsellerStyrelseledamots
hänsyn till handlingens be-efter vad skäligt medkan jämkas ärsom

Skall fleraomständigheterna i övrigt.storlek ochskaffenhet, skadans
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skadestånds-månansvariga, i densolidarisktdeskada ärersättaQ samma
skadeståndutgivit iVad någondem.för någonjämkatsinteansvaret av

tillmed hänsynskäligtvadefterde andraåter ärfår han söka somav
omständigheterna.

ABLenligtStraffansvar

verkställandedenochstyrelsenåvilarskyldigheterdeVissa somav
styrelsenåliggerstraffsanktionerade. Det attenligt ABLdirektören är

rättighetshavarevissaförteckningfall,visstoch, i överföra aktiebok
verk-ellerstyrelseledamottillgänglig. Enaktiebokenhålla ensamt att

bryteroaktsamhetuppsåtligen eller motställande direktör grovavsom
uppgiftlämnarsamtyckeerforderligtellerbestämmelserdessa utansom

år. Det-i högstfängelseellermed böterstraffas ettförteckningen,ur
begäranunderlåterstyrelseordförandegäller att enavsomsamma
styrelsen,sammankalladirektörverkställande samtellerstyrelseledamot
styrelsenibeslutfattarstyrelsen trotsledamotellerordförande somav

ellersammanträdetideltatillfälleberettsinteledamötersamtliga attatt
ärendet.förunderlagtillfredsställande avgörafåttinte att

elleruppsåtligendirektörverkställandeellerstyrelseledamotEn som
penninglånotillåtnabestämmelsernabryteroaktsamhet mot omav grov

kanlånvissaförteckningföreskriven överinte föreller m.m.,m.m.
straffas.också

Koncernbolag

ochmoderbolagvaddefinition ärgrundläggandefinnsl ABL somaven
detkallabrukarfinns ettförhållandesådantdotterföretag. När manett

tillsammansdotterföretag utgörochModerbolagkoncernförhållande. en
koncern.

juridisk ärochmoderbolagaktiebolag personEtt är annanen
förhälften rösternainnehar änaktiebolagetdotterföretag, avmerom

gällerDetsammajuridiskadenandelar iellersamtliga aktier personen.
ochdenjuridiskaiandelarelleraktieraktiebolaget personenägerom
hälftenförfogar äni denna överdelägareavtal med andragrund merav

ocksåaktiebolagetVidareandelar.eller äraktiersamtligaförrösternaav
ochjuridiskai denandelarelleraktierdetmoderbolag personenägerom

i dessledamöternahälftenellerhar änavsättarätt utseatt avmer
eller utöva ettledningsorganmotsvarande ensamtstyrelse eller att

juridiskamed denavtalgrunddennainflytandebestämmande över av
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eller grund föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtalpersonen av
eller därmed jämförbara stadgar.

Om dotterföretag inom koncernen eller tillsammans medett ensamt
;moderbolaget eller dotterföretag har kontrollett annat över en annan

juridisk det så den juridiskasätt är ävensagtsperson ;som nyss
betrakta dotterföretag.attpersonen som

Moderföretaget skall svenskt aktiebolag för det skall före-ett attvara
ligga koncern i mening.ABL:s Dotterföretagen behöveren som synes
inte aktiebolag kan handelsbolag, ekonomiska föreningarutanvara vara
eller utländska juridiska personer.

koncernEn ofta uppbyggd på sådant moderbolagetsär sättett att
uppgift och dirigera den verksamhet bedrivs i dotterföre-är ägaatt som

Moderbolaget brukar i sådant fall kallas holdingbolag.tagen. ett
Anledningen till koncembildningar har många gånger varit att ett

bolag köpt fristående företag på det förts tillsättetsom samman en
huvudägare. Trots det samlade ägandet har i vissa fall detansett attman

lämpligt låta deär olika bolagen bestå juridiska Detatt som personer.
har också förekommit verksamhet delats olikastörreatt en upp

Ägarenbolag. kan i sådant fall behålla kontrollen samtligaett över
verksamheter koncembildning.genom en

Upplösning aktiebolagav

Ett aktiebolag kan upphöra frivillig likvidation, tvångslikvidationgenom
eller konkurs. Ett avveckla bolaget likvidera detsätt äratt utan att att

fusion låta bolaget i bolag eller bildaett annat ett nyttgenom upp
bolag tillsammans med ett annat.

Frivillig likvidation

Det bolagsstämmanär beslutar bolaget skall avvecklasattomsom
frivillig likvidation. Bolagsstämman kan besluta likvidationenattgenom

skall inträda omedelbart eller dag längre fram i tiden. Beslutet skallen
anmälas till PRV, skall eller flera likvidatorer. Det ärutsesom en
likvidator genomför likvidationen. Den verkställande direktörenssom
och styrelsens funktioner likvidatom. Bolagets revisorer harövertas av
dock kvar sina uppdrag.

Likvidationen avslutas likvidatorema framläggerattgenom en
slutredovisning. Bolaget därmed upplöst. Om likvidatorema finnerär att
bolaget obestånd skall de ansöka bolaget försätts i konkurs.är attom
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Tvångslikvidation

före-bolagsordningenenligtbl.a. detskall likviderasaktiebolagEtt om
behörigsaknarbolagetbolaget,likvideraskyldighetligger att om

skall finnas enligtdirektörverkställandestyrelse ellerregistrerad som
och revisions-årsredovisninginte till PRVbolagetABL, säntom

ellerräkenskapsårets utgångfrånelva månaderberättelse inom om
förbrukas.hålleraktiekapitalet att

blir solidarisktstyrelseledamötemaochverkställande direktörenDen
kopiorbestyrktaförpliktelseransvariga för bolagetspersonligen avom

inomtill PRVinte skickasrevisionsberättelsenochårsredovisningen
bevisade inte kanutgång,efter räkenskapsåretsmånaderfemton attom

blivithandlingar intefrån deras sidaförsummelsedet inte beror att
tidpunktfrån dennaräknaspersonligaskickade till PRV. Det ansvaret

upphördäreftertidenkommit till PRV. Förhandlingarnaända tills
personligadet ansvaret.

Konkurs

tillgångarsamladebolagetsförsätts i konkursaktiebolagNär tasett
Konkursboetkonkursboet.räkning äromhand för borgenärernas enav

konkurs kon-iaktiebolagetvid sidanjuridisksjälvständig avperson
verkställandestyrelse,företräds denKonkursbolagetkursbolaget. av

kap. 20 §konkursbeslutet 13fanns vidlikvidatorerdirektör eller som
andra ABL.st.

förvaltningenhandkonkursförvaltare harfleraellerEn avom
fårmeddelats,harkonkursbeslutSedankonkursboet. ett om

konkursboet. Dethör tillegendområdaintekonkursbolaget över som
igällandekanförbindelsersig sådana görasfår inte heller åta som

konkursen.
upplöstaktiebolagetefter konkursen näröverskottFinns inget anses

finnas skallöverskottdäremotSkulleavslutad.konkursen ettär
bolagetlikvidation. Varskall träda ibesluta bolagetbolagsstämman att

fortsättalikvidationenskalli konkursdet försatteslikvidationi när
det finnsovanligtmycketpraktiken detkap. § ABL. I13 19 är att

konkurs.efteröverskott en

Fusion

kanoch skuldertillgångarsamtliga övertasaktiebolags ett annatEtt av
formiöverlåtande bolageti dettill aktieägarnavederlagaktiebolag mot
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bolaget upplöses dåÖvertagande bolaget. överlåtandeaktier i det Detav
likvidation fusion.utan

absorption eller kombination. Absorption skerFusion kan ske genom
och eller flera överlåtande bolag.mellan Övertagande bolag ettett

flera överlåtande bolag deKombination sker mellan tvâ eller attgenom
Övertagande bolag.bildar ett nytt,

skall ske.bestämmelser hur fusionfinns mängdDet stor om enen
minori-skydd för fordringsägare ochOrsaken det finns behovär att av

inblandade bolagen.i detetsägare

Fission

aktiebolag delas i tvåMed fission brukar separataatt ettavse uppman
i principdetta inte lagreglerat. Det innebärbolag. SverigeI är att man

aktiebolaggenomföra frivillig likvidation detär tvungen att av somen
finnsbilda bolag. närvarandeoch därefter två Förskall delas nyaupp

vill åstadkomma nämndatillinte något vägasättannat att om man
resultat.

Föreningar34.8
ideella föreningar.huvudtyper, ekonomiska ochföreningar finns tvåAv

ekonomiskaföreningar gäller lag 1987:667ekonomiskaFör om
föreningar.särskild lag ideellafinns inte någonföreningar FL. Det om

speciell verk-föreningar förfinns bestämmelsersärskilda lagar1 om
sambruks-bostadsrättsföreningar,understödsföreningar,samhet, såsom

regleradeassociationsrättsligt avseende iföreningar. iDe är stort sett
Föreningsbanker ochekonomiska föreningarna.desättsamma som

föreningarförsäkringsbolag harjuridiskt karaktärömsesidiga närmast av
försäkringsrörelse.för bank- resp.

för uppnåinte medlemmarna medverkarföreningar krävs1 attatt
ekonomisk förutsättsförening skallföreningens ändamål. För att en vara

föreningensskall visst medverka idet dock medlemmarna sättatt
bidrarföreningar det vanligt medlemmarnaverksamhet. ideellal är att

årsavgift, det inte nöd-betalatill ändamålet, ärattt.ex. mengenom
vändigt.

brukarmellan bolag och föreningarviktigaste skillnadenDen anses
association medan föreningenbolaget sluten är öppenäratt enenvara

och del-antalet medlemmar bestämtassociation. bolagl ärett en ny
samtycke jfr dockgamla bolagsmännensdekan inteägare tas utan
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växlamedlemmarkan antaletföreningaktiebolag. Iförhållandena i en
Ändringar ändrar intemedlemsantaletisamtycka.behöverallautan att

Föreningensstruktur.juridiska öppnaellerförfattningFöreningens
ställadärförtordelöslig.blir mycket Mandeninnebärakaraktär kan att
hållerorganisation,vissden harföreningkravetdet att somenen

varaktighet.vissochsammanslutningenihop garanterar en

föreningarEkonomiska3.9

Föreningensmedlemmar.minstskall haföreningekonomiskEn tre
ekonomiska intressenmedlemmarnasfrämjaskalländamål attvara

Med-deltar.medlemmarnai vilkenverksamhetekonomiskgenom
förbrukare,andraellerkonsumenterdeltaenligtkan FLlemmarna som
föreningensbegagnaarbetsinsats,medleverantörer, attgenomegensom

verksamhetekonomiskSådanliknandetjänster, eller sätt.annat som
kooperativ.kallasbedriver brukarföreningarekonomiska

därigenomoch blirregistrerasskallföreningekonomiskEn en
med-främjaändamålhar tillföreningEnjuridisk attsomperson.

verksamhetekonomiskekonomiska intressenlemmarnas annangenom
sigeller iklädarättigheterförvärvaintekansådanän sagtssom nu

myndigheter,andradomstolar ellerinförföra talanskyldigheter eller om
medger det.laginte annan

särskildauppfyllerutmärkande denföreningekonomisk är attFör en
överskottsutdel-ochmedlemskap,till rösträttfrågavillkor i rättenom

särskildafinnsdet intemedlem,inträdefårning. Ingen vägras omsom
föreningensomfattningenellertillmed hänsynskäl för artenvägran av

orsak.syfte ellerföreningensverksamhet eller annan

tredjeAnsvaret mot man

denjuridiskekonomisk förening närblirSom sagts personenen
rättig-förvärvakan denregistreratsföreningen harSedanregistreras.

domstolar ochinförföra talanskyldighetersigoch iklädaheter samt
till-föreningensendastförpliktelsernaandra myndigheter. För svarar
för-föreningensforpersonligtinteharMedlemmarnagångar. ansvar

pliktelser.
föreningensåtgärduppkommerförpliktelseFör genom ensomen

ideltagitbeslutat ellerde harregistreringen,förevägnar somsvarar
registreringen övergårVidförpliktelsen.försolidariskt ansvaretåtgärden

bildats.föreningenefter dettillkomförpliktelsenföreningen, attom
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ställföreträdare för föreningen överskrider sin befogenhetOm nären
han företar rättshandling för föreningen, gäller inte rättshandlingenen

föreningen. förutsätter dock insågDet eller borde hamot att motparten
befogenheten överskreds.insett Detsamma gäller, verkställandeatt om

företardirektören då han rättshandling går den behörighetöver atten
vidta åtgärder föreningens tillkommer honom inom denvägnar som
löpande förvaltningen

föreningenmedlem träder skall han tillbaka sin insats.När en ur
emellertid föreningen försätts i konkurs ansökan harOm en som

gjorts inom år från hans avgång, han skyldig betala tillbakaärett att
vad han har fått sina medlemsinsatser i den mån det behövs förut attav
föreningens skulder skall kunna betalas.

Skadeståndsansvar for fdreningsorganens ledamöter

finns bestämmelser i styrelseledamotmotsvarande ABL. Enl FL som
direktör uppsåtligen eller oaktsamheteller verkställandeen som av

föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall skadan.skadar ersätta
föreningsmedlemgäller skadan tillfogas eller någonDetsamma när en

eller stadgarna.överträdelse FLavannan genom

ekonomisk förening moderbolagKoncerner med somen

aktiebolagekonomisk förening kanEn sätt ettsamma som vara
definition sådana koncerner.moderföretag i koncern. I FL ges en aven

eller andelar iekonomisk förening så många aktierEn ägersom en
har hälftensvensk eller utländsk juridisk den änattperson mer av

moderförening och den andra juridiska dotter-rösterna är personen
företag. också dotterföretag eller tillsammansgällerDet ensamtettom

moderföreningen eller tillsammans med andra dotterföretag såmed äger
aktier eller andelar i juridisk harmånga sagts.en person som nyss

förening i fall grund aktie- ellerekonomiskHar annaten av
bestämmande inflytandeandelsinnehav eller avtal överettensam en

dess verksamhet,juridisk och betydande andel i resultatet avperson en
moderföreningden ekonomiska föreningen och den juridiskaär perso-

dotterföretag.nen
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föreningekonomiskUpplösning enavr

aktie-motsvarandeprincipkan iekonomisk förening sätt ettEn som
ellertvångslikvidationlikvidation,frivilligbolag upphöra genom

detlikvideraföreningenavveckla ärkonkurs. attEtt utan attsätt att
bildaförening elleriföreningenfusion låta atten annanuppgenom

medförening tillsammans annan.enen ny

föreningarIdeella3.10

den inteocksåsyfteideelltden harideellföreningEn är ett ommenom
ideelladela deprincip kanverksamhet. lekonomiskbedriver man

syfteideelltharförsta sådanadetFöriföreningarna tre somgrupper.
kallasbrukarverksamhet deticke-ekonomiskfrämjas engenomsom

syfteideelltfrämjarsådanadet andraideell förening. För ettrent som
tredje sådanaför detslutligenverksamhet. Ochekonomisk somgenom
verksamhet. Somicke-ekonomisksyfteicke-ideelltfrämjar ett genom
arbetsmarknadenskansistnämndaden nämnasexempel typen

fackföreningar.arbetsgivarföreningar ochorganisationer
blir denstyrelseochstadgarföreningideellNär utserantar enen

ända-ochföreningensskall innehållaStadgarnajuridisk namnperson.
mål.

StyrelseledamötemaendastbeståStyrelsen kan person.enav
uppdragetharföreningen ochtilli förhållandesysslomänbetraktas som

skyldigtordeStyrelsenintressen.föreningens atttillvara varaatt ta
tillbl.a.uppfyllasskallmålsättningföreningensför attarbeta samt seatt

gällande regler,medenlighetverksamhet bedrivs i t.ex.föreningensatt
uppsåtligenstyrelseledamotfullgörs. Ombokföringsskyldighetatt en

uppdrag kansittfullgörhanföreningenskadaroaktsamhet näreller av
skadeståndsskyldig.han bli

iregistrerasskallnäringsverksamhetföreningideellEn utövarsom
firmadenuppgifter bl.a.skall finnasregistrethandelsregistret. I om

styrelse-näringsverksamhetensnäring,idkarföreningenunder vilken art,
intetecknas,föreningenshur namnetledamöterna samt omnamn

styrelsentecknas ensam.av

tredjeAnsvaret mot man

enbartjuridiskföreningideellEftersom är svararpersonenen
ådragit sig.denförpliktelserför detillgångarmed sinaföreningen som
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ingårDen avtal med ideell förening torde tvungen attsom en vara
del föreningens stadgar och styrelseprotokoll. I den mån denta av som

företräder föreningen överträder sin behörighet enligt stadgar och
protokoll kan tredje sannolikt inte åberopa god tro.man

3.11 Stat och kommun

Numera råder enighet juridisk och denäratt staten ärattom en person
enhetligt rättssubjekt. På privaträttsliga juridiskasättett samma som

kan ha tillgångar och skulder föra talan införstaten samtpersoner
domstol. kronan,Att kan i framgårrättegångstaten, partvara av

kap. rättegångsbalken1 l 2 § Statliga myndigheterRB. däremotär som
huvudregel inte självständiga rättssubjekt och torde inte kunna förat.ex.
talan varandra. undantag frånEtt regeln statlig myndighetmot att en
inte förakan talan talan åläggandeärmot staten mot statenen om av

Åklagarrnyndigheten falletföretagsbot. för i det talan för det allmänna,
då vidare intresse änett statens.som avser

Statens talan förs ställföreträdare. Enligt förordningengenom
1975:1345 med instruktion för Justitiekanslern skall denne bevaka

och i mål skall han, det interätt, rör rättstatens statenssom om
ankommer någon myndighet, föra eller låta föra talan.statensannan

tvistemål forum tingsrättenl i den där den myndighetär statens ort
som har bevaka talan i målet har sitt kap.10 2 § RB. Närsäteatt
det gäller företagsbot tillämpas vad i allmänhet gäller för rätte-som
gången i brottmål. torde innebära skallDet vid tings-att staten svara

i den där brottet förövats.rätten ort
Delgivning med sker med den myndighet skall bevakastaten som

talan i målet eller med länsstyrelsen i det län där den myndighetstatens
finns hos vilken målet eller ärendet anhängigt §delgivningslagen8är
1970:428.

Vid sidan den statliga verksamheten landet för offentligadenärav
verksamheten indelad i primärkommuner och landstingskommuner. Be-
slutanderätten i kommunerna valda församlingar och kommu-utövas av

får skatt för skötseln sina uppgifter. Varje kommun ärta utnerna av en
juridisk och enhetligt rättssubjekt.ettperson

Normalt förs kommuns eller landstings talan styrelsenetten av som
kan ombud i sitt ställe kap. kommunallagen.6 6 § tvistemållsätta ett

forum tingsrätten i den där styrelsen har sitt 10 kap. l §är säteort
tredje stycket RB.

När det gäller företagsbot saknas särskilda regler för talan skallvem
riktas och betalningsansvarig för boten i samband medärmot vem som
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bedrivsverksamhet inteeller kommunsbrott i statens av ensomen
således tillämpliga.reglerAllmännasärskild juridisk ärperson.

det ankommerframgått innebäradetdel tordeFör attstatens som
inte före-företagsbot,talanJustitiekanslern annatatt om omensvara

enskild myndig-inte någonsådan ochdetskrivits, och är statenatt som
utdömd bot.förstårhet ansvaret ensom

verksamhetbedriveroch kommunovanligtinteDet är statatt genom
haraktiebolag, ellerallmänhetijuridisk ett annarsperson,annanen
harSådana juridiskajuridisksådaniägarintressen personerperson.en

liknan-andrajuridiskaställningrättsliginte någon än personer avannan
aktiebolag detkommunaltstatligt elleri ärverksamhetende slag. För ett

eller kommunenoch intebolagetalltså primärt staten svarar.som

Stiftelser3.12

olikadock iStiftelsema stårassociation.intestiftelseEn är av-en
ideelltstiftelser harassociationerna. Mångaseenden ett rentnära

stiftelserföreningar. Vissaideelladärför besläktade medändamål och är
verksamhetekonomisk sättellerdriver rörelse somsammaannan

föreningar.ekonomiskabolag eller
1994: 1220. Dessafrämst i stiftelselagenstiftelser finnsReglerna om

och Eni FL.reglerna ABLavseenden medmångaiöverensstämmer
eller fleraförordnandeegendom enligtstiftelse bildas att av engenom

fönnögen-självständigförvaltasvaraktigtavskiljs förstiftare att som en
stiftelse kanändamål. Enskall ha bestämtverksamhethet. Stiftelsens ett

Stiftelsenändamålet.förförmögenhetdenbestå avsattssägas somav
oftast styrelse,egendomen,förvaltareskall ha utses avsomenaven

förvalta-ellergivit. Styrelsenhanbestämmelserenligtstiftaren eller de
för-följs. SomStiftelseförordnandetföreskrifterna iför attren svarar

fungera.associationstiftelse kanförvaltande enorgan en
Verksamheten kanmedlemmar.har inga attstiftelseEn t.ex. vara

och harinte medlemmarstipendiemafårstipendier.dela De ärut som
ellerstiftarenangelägenheter. VarkenStiftelsensbestämmanderätt iingen

medgi-myndighetsoffentligbefogenhetstyrelse harStiftelsens att utan
stiftelsestiftelsen. EnupplöSaändamål eller ärStiftelsensvande ändra

ochrättigheterförvärvakan alltsåjuridisk Densagts person.ensom
andradomstolar ochtalan införföraskyldigheterikläda sig samt myn-

till-Stiftelsensendastförpliktelserstiftelsesdigheter. För svararen
gångar.
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Näringsidkare3.13

yrkesmässigt driver verksamhetochNäringsidkare är avsomvar en
ekonomisk vinstverksamheten inriktadekonomisk äroavsettart, om

mening.näringsidkare skall förstås i vidsträckteller inte. Begreppet
verksamheten skall ha vissyrkesmässighet innebärKravet att en

näringsutövningNäringsverksamhet elleromfattning och varaktighet. är
näringsidkare.verksamhet drivssådan av ensom

bedrivsden näringsverksamhetövervägande delenheltDen somav
verksamhet.förjuridiska och derasinomi Sverige sker personerramen

finns dock före-fbretagsformen aktiebolaget.dominerande DetDen är
tidigare berört detjuridiska Vi hartagsformer inte är personer.som

exempletexempel partrederi. viktigasteDetenkla bolaget. Ett ärannat
firman.enskildaemellertid denär

driver sinvilken näringsidkarebenämning underFirma denär en
verksamhetenkorvkiosk. Drivs delKallesverksamhet t.ex. aven

bifirma.beteckningenbenämning, denunder särskild är en
firma. Medbedrivs i enskildnäringsverksamhetvanligtDet är att

fysisk under särskildenkeltenskild firma helt att en person enmenas
juridiskenskilda firman intenäringsverksamhetfirma driver Den är en

skildoch skulder. intesjälvständigt kan ha tillgångar Den ärperson som
ochfysiska uppträderfrån den fysiska Den partsompersonenpersonen.

med sinasamtliga förpliktelser.för företagets Företagaren svararsvarar
samtidigtskulder. innebärtillgångar för företagets Detprivata att pengar

verksamhet kan ii företagetstillgångareller andra sätts tassom
näringsverksam-har samband medskulder inteanspråk för ägarens som

heten.
firmanäringsverksamhet i enskildbedriverOfta denkallar somman

för enskild näringsidkare.
verksamhetenskall söka registrering innannäringsidkareenskildEn

firma, verksamhetensnäringsidkarensRegistreringen bl.a.börjar. avser
verksamheten skall bedrivas ochvilka länoch uppgift i vilketart om

Registreringsverkethos PRV.sker i handelsregistret Patent
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Företagsbot4

Inledning4.1

till-har längeskall bekämpasbrottslighetekonomiskhurFrågan om
kriminalpolitiskförföremåloch varitintresselagstiftarensdragit sig

enighetdetfannsarbetades framföretagsbotreglernadebatt. När omom
till.räckteintebrottslighetekonomiskingripamöjligheterna motattatt
vidstraffansvaretpersonligadetframhöllsfrämstVad attvarsom

preventivtillräckligt verksamtnäringsverksamhet intebrott i syn-urvar
nämligenbrott bestämsbegått motförPåföljdenpunkt. person somen

brottdet gällerförhållanden. Närpersonligaskuld ochbakgrund hansav
dengärningsmannenförpåföljdenansågsnäringsverksamhet moti

hindereffektivtalltför mild förbli motofta utgörabakgrunden ettatt
lagöverträdelser.

bötesstraffetkartläggaförtillkallades år 1973utredning attEn om
Utred-reformeras.behövdei övrigtsanktionernaekonomiskaoch de

1978:5.Företagsböter Ds Juprincipbetänkande,framladeningen ett
modellertänkbarafram någraarbetadeJustitiedepartementetInom man

Ds Jutill lagtexterförslagFöretagsböterlagstiftning,för en ev. -
1979: 10.

synpunkterframdetförslagen komremissbehandlingenUnder av
Ekonomiskadepartementspromemorianförgrundtillladesbl.a.som

iFörslagen1981:3.Junäringsverksamhet, Dsivid brottsanktioner
förverkandereglerinfördesdetledde tillpromemorian att omden nya

och ipromemorianibådevidareframhölls5.2.2. Detavsnittse
bordeförverkandereglemade1421981/82: attpropositionen prop. nya
syftebestraffandeiåläggssanktionsavgiftermed s.k.kompletteras som

avsnitt 5.1.se
1981/82:bet.justitieutskottetansågriksdagsbehandlingenVid

ochförverkandebestämmelsen ut-ettdentveksamtdetJuU53 nyaom
formerdeallanåförräcktesanktionsavgifter attmed avbyggt system
Utskottetingripande.påkallarsamhällsintresset ettdärregelöverträdelser

korporativts.k.förformerlämpligafinna ettmedarbetetansåg attatt
hurfrågangällaborde ettarbetetdetochfortsättaborde omattansvar

utformas.kundeföretagsbötermedsystem
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Kommissionen ekonomisk brottslighet, fick uppdragetmot attsom
utreda frågan, lade fram betänkande, Företagsbot, 1984:5.Ds Ju lett
betänkandet föreslog kommissionen ekonomisk sanktion. Be-en ny
tänkandet låg till grund för förslagen till regler företagsbot prop.om
1985/86:23 ändring i brottsbalken Bestämmelserna före-m.m..om om
tagsbot finns i kap.36 7-lO§§ och trädde i kraft den juliBrB 1986l
bet. 1985/86:JuU13, rskr. 110. Därefter har ändrats i redaktionellt7 §
hänseende 1986/87:6, bet.prop. 1986/87:JuU7, rskr. 43.

4.2 Allmänna förutsättningar för företagsbot

Företagsbot ekonomisk sanktion kan åläggas näringsidkareär en som en
för brott begåtts i utövningen dennes näringsverksamhet. Isom av

till straff, i likhet med skadestånd, förverkande ochmotsats men
sanktionsavgifter, kan inte bara fysiska juridiskaävenutan personer
dömas till företagsbot. Reglerna företagsbot avseddaär att ettom vara
komplement till de andra sanktionema.

Företagsboten avsedd uttryck för klander och har enbartär att ge en
bestraffande funktion. Sanktionen har konstruerats särskildsom en
rättsverkan brott. Som följd det måste samtliga förutsättningarav en av
för straffansvar för brott uppfyllda för bot skall kunna dömasattvara

dvs. otillåten gärning skall begången förutsättningarnaut, ochen vara
för personligt skall föreligga. företagsbotAtt enbart kan åläggasansvar

det föreliggernär brott innebära garanti för detett attanses en person-
liga inte bort. Vid sådan allvarlig brottslighet i närings-ansvaret tappas
verksamhet kan föranleda frihetsstraff för vederbörande ställföre-som
trädare eller anställd har detta särskilt viktigt seansetts prop.
1985/86:23 22.s.

Näringsidkare och näringsverksamhet

Endast näringsidkare kan åläggas företagsbot. Med näringsidkare avses
och yrkesmässigt driver verksamhet ekonomiskvar art,en som av

verksamheten inriktad ekonomiskoavsett på vinst eller inte.ärom
Begreppet näringsidkare skall fattas i vidsträckt mening. Kravet på
yrkesmässighet innebär verksamheten skall ha viss omfattning ochatt en
varaktighet kravet har, i fall i civilrättsliga sammanhang, varitvartmen
ganska Näringsverksamhet eller näringsutövning sådan verk-uttunnat. är
samhet drivs näringsidkare.som av en

lagenI avtalsvillkor i konsumentförhållanden 1994:1512om
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handlarjuridiskfysisk ellernäringsidkaredefinieras sompersonsom en
näringsverksamhet,med hanssamband oavsettharändamålför omsom

EG-grund ihar sindefinitionen etteller privat. Denoffentligden är
direktiv.

verksamhetekonomiskomfattandebedriverkommunochStat som
alltid, skerintefall,näringsverksamhet. mångaIbetraktaär menatt som

bolag.ägdakommunaltochför statligtinomdetta ramen
närings-ochägarformoberoendetillämpaskanFöretagsbot omavav

juridiskfysisk elleridkaren är person.en
näringsverksamhetutövningeniskall habrottet ägtKravet att avrum

ställföre-ellernäringsidkaremåstegärningsmanneninnebär att vara
krävsnäringsidkare. Dethosuppdragstagareanställd ellerträdare, en

gäller brottdetidentifieras. Närkangärningsmannenintedock somatt
styrkaåklagarenförofta svårtnaturligtvisdet attuppsåtförutsätter är
frågadetuppsåt. Närerforderligt ärhafthargärningsmanokändatt en

till. Närannorlundaallmänhetiligger detoaktsamhetsbrott enom
klartoftadetstårföretaginomförövatshargärningstraffbelagd ettt.ex.

detoaktsamvaritmåste ha vetatti företagetnågon utan vemmanatt
ställs högt.aktsamhetområden där kravensärskilt pågällerDetär.

principskall iförfattningarnäringsreglerandeuppenbartBrott mot
bestämmelserbrottnäringsverksamhet,i motbegångnaalltid t.ex.anses

1977:1160,arbetsmiljölagenoch1982:673arbetstidslagen omi
verk-näringsidkarenstillanknytningmednågonbegåttsbrottet har av

enligt brotts-brottbedömasskall det när ettPåsamhet. sättsamma
det sättetregelkonkurrensföreliggerdå dethar begåttsbalken men
närings-ibestämmelsernainnebärför sigochgärningen i att enatt

åsidosatts.harförfattningreglerande
näringsreglerandeÄven artintebestämmelser ärbrott mot avsom

bedömningenförAvgörandenäringsverksamhet.begångna ikan vara
närings-tillanknytninggärningsmannensochfall brottetsdessablir i en

bedrägerihäleri,kanbrott nämnassådanaexempelverksamhet. Som
svindleri.och

Brottsligheten

inneburitharbrottsligheten ettföretagsbot krävsdömaFör attutatt
medförenadeskyldighetersärskilda äråsidosättande de somgrovt av

stycketförsta§slag 7allvarligtellerverksamheten ärannars av
allvarligvidendastanvändassåledesskallFöretagsbot mer

utanförliggerförseelserlindrigaochBagatellbrottbrottslighet.
inneburitbrottsligheten grovtbedömningen ettVidregleringen. omav
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åsidosättande de särskilda skyldigheter förknippade medärav som
verksamheten skall avgörande vikt fästas vid såväl brottslighetens art

vid dess omfattning. Brott näringsreglerande författningar skall,motsom
alltid begångna i näringsverksamhetnästansagts,som nyss anses vara

och bör oftast innefatta åsidosättande de särskildaett grovtanses av
skyldigheter näringsidkare åläggs bestämmelsen i fråga.en genom
Lindriga förseelser skall vanligen inte innebära åsido-ett grovtanses
sättande näringsidkarens skyldigheter det fråga enstaka fallärav om om

sådan brottslighet i eller anledning före-satts systemmen om av annan
kommer i omfattning inom företag bör företagsbot dömasstor ett ut.

Givetvis kan andra brott näringsreglerandeäven för-typer än motav
fattningar begås i näringsverksamhet. Brotten kan i sådana fall mera
sällan innefatta åsidosättande de särskilda skyldigheterett grovtanses av
näringsidkaren har. Företagsbot kan emellertid ändå dömas ut, om
brottet allvarligt slag. allvarligtBrott slag i förstaär handär över-av av
trädelser centrala straffbestämmelser i brottsbalken också brottav men
inom specialstraffrätten det gäller gärningar varit ägnadenär attsom
medföra betydande skador eller innebär åsidosättande viktigaettsom av
samhällsintressen, överträdelser miljöskyddslagen 1969:387.t.ex. av

krävsDet inte brott hänföra till den svårare gradenäratt ett att av
gradindelade brott för det skall betraktas allvarligt enligt den häratt som
bestämmelsen brott bedöms ringa torde knappast kunnamen som som

brottslighet det allvarliga slag krävs för företags-attanses vara av som
bot skall kunna dömas och med detI inte krävs det enskildaut. att att
brottet skall allvarligt slag, brottsligheten skall det,utan attvara av vara
kan flertal brott för sig bedöma ringa tillsammansett är attsom var som

näringsidkaren skall dömas betala företagsbot.göra att att
Det har inte någon självständig betydelse för tillämpningen av

reglerna företagsbot brottsligheten medfört eller varit ägnad attom om
medföra ekonomiska fördelar. Sådana faktorer kan dock beaktas vid
prövningen brottsligheten har inneburit åsidosättandeett grovtav om av
de särskilda skyldigheter förenade med verksamheten ellerärsom

allvarligt slag.ärannars av
Sammanfattningsvis kan den samlade bilden brotts-sägas att av

lighetens och omfattning skall avgörande för bedömningenart vara av
brottsligheten har inneburit åsidosättande de särskildaett grovtom av

skyldigheter förenade med verksamheten ellerär ärsom annars av
allvarligt slag. Enstaka brott i det särskilda fallet bedömssom som
ringa, uppfyller normalt inte detta krav, det brottsbalks-äroavsett om

Ärbrott eller brott i specialstraffrätten. det däremot fråga mångaom
överträdelser i kraven vanligtvis uppfyllda. detär Närsatts systemsom
gäller brott inom specialstraffrätten kan det faktum fängelse ingår iatt
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straffskalanenbartskall ådömasföretagsbottala förstraffskalan att men
avgörande.direktintenaturligtvisär

näringsidkarenföraktsamhetsregelsärskildEn

vadhar gjortintenäringsidkarenåläggasenbartfårFöretagsbot somom
första7 §brottslighetenFörebyggaförkrävaskunnatskäligen att

förinförtsharnäringsidkarensbegränsningstycket 2. Denna ansvarav
ökaavseddaföretagsbotReglerna är attresultat.obilligaundvika omatt

regelefterlevnaden. Förövervaka attansträngningarnäringsidkares att
iåläggasbörinteföretagsbothar detarbetetdet attansettsuppmuntra

begäras.rimligen kanåtgärdervidtagit deharledningendärfallde som
intesåledesnäringsidkaren. Det äraktsamhetskravslagsställsDet ett
detverksamhetenibrottvidnäringsidkareförstrikt avfråga ansvarom

företagsbot.föranledakanför sigochislag som
gällerdetföretagen när attkravenframhållspropositionen attI

ellerorderhållnaAllmäntganska högt.ställasbörbrottslighetförebygga
andraochlagstiftningdenskall iakttaanställdadeinstruktioner attom

frånfriaförtillräckligasigiinte attområdetgäller ärregler som
anställdsifrågaansvarsfrihet kommabörföretagsbot. Däremot om en

för-instruktioner. Enellerorderuttryckligastridibegåttsbrott mot
deochmenadeallvarligt attframstårdessadockutsättning är att som

ändåslagdet ägtförhindra brottsyfteibl.a.meddelats att somhar av
denföljersjälvklartskyldigheteranställdesdenfall dåde avIrum.
detinstruktioner,uttryckliganormalt ingakrävsharbefattning han om

Vadslag.visstbefara brottanledning ettspeciellfinns någon attinte av
fallsådanai ärsida attnäringsidkarensfrånkrävaskansom

rimligdetsådant utövasorganiserad sätt attverksamheten ett enär
lagenligt sätt.bedrivsverksamheten ettkontroll attav

skäligenvadhar gjortintenäringsidkarenförBevisbördan somatt
åklagareninnebärDetåklagaren. attliggerhonomkrävaskan av

huvud-verksamhetensgrund art,företagarenbevisamåste att av
bordeförhållanden,liknandeandraochorganisation,inriktning,sakliga

aktuella brottet,för detriskfannsdetmedräknaanledninghaft attatt
kunnadetmåsteVidarebrottslighet.likartadnågorlundaeller annan
brotts-förebyggamöjligheterrimligahaft attföretagarenkonstateras att
bevis-uppfyllthaåklagarentordeVanligtvisunderlåtit det.ligheten men

inneburitharsådan ett grovtbrottslighetenvisarhankravet att somom
med verk-förenadeskyldigheter ärsärskildadeåsidosättande somav

iskälighetsprövningenuteslutetemellertid inte attsamheten. Det är
tillledabörändåförekommit attåsidosättandefallvissa när ett grovt
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företagsbot inte skall ådömas, inte särskilda förhållanden talar iom
riktning. Det kan falletmotsatt brottet framstårt.ex. närvara som

perifert till den ordinarie verksamheten eller företagets förnär ansvar
gärningsmannen bör begränsat normalt, grundänanses vara mer av
anställningsförhållandet eller särskild orsak.annan

När det gäller brottslighet bedöms annars allvarligtsom vara av
slag får ansvarsbegränsningen till följd företagsbot relativt sällanatt
kan ådömas. Om anknytningen mellan brottet sådant och densom
aktuella verksamheten har näringsidkarenär i allmänhet intesvag
anledning räkna med brottet skall begås iatt utövningen närings-att av
verksamheten. Det torde i sådant fall krävas åklagaren kanatt prestera
bevisning något särskilt förhållande medfört inte försumbarom som en
risk för brottsligheten och näringsidkaren haft insikt eller borde haftatt
insikt detta se 1985/86:23 f..97om prop. s.

Sammanfattningsvis kan företagsbot endastsägas kan åläggasatt om
det visas brottsligheten har sin grund i organisatoriskaatt brister inom
företaget, ofullständig ordergivning eller instruktion eller bristfällig
uppföljning instruktioner följs.attav

frånAndra undantag företagsbot

Företagsbot skall inte dömas brottsligheten varit riktadut motom
näringsidkaren eller det skulle uppenbart oskäligt 7 §om annars vara
andra stycket.

Brottsligheten skall ha varit riktad näringsidkaren i de fallmotanses
han kan målsägande. Som exempel sådana brott kan nämnasvara
trolöshet huvudman, stöld eller bedrägeri. Däremot intemot fallavses
där brottsligheten visserligen drabbar näringsidkaren där detta skermen
indirekt, anställda stjäl från företagetsnär kunder.t.ex. I sådana fall
torde ansvarsfrihet i stället i allmänhet kunna komma ifråga den
grunden det skulle uppenbart oskäligtatt ålägga företagsbot. lattvara
propositionen andra exempel företagsbot kannäranges som vara
uppenbart oskäligt företag har bytt efter det brottetatt ett ägare att
begicks eller verksamheten har upphört seatt 35. Av natur-a. prop. s.
liga skäl bör den bedömningen inte komma i fråga förändringenom
föranletts just frågan företagsbot.av om
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storlekFöretagsbotens4.3

högstochkronortiolägstdirekt i tusendömsFöretagsbot ut pengar -
bestämsbeloppet överens-för hurPrinciperna8 §.kronormiljonertre

straffmätningförprinciperallmännamed dehuvudsak somistämmer
BrB.kap.i 29anges

till brotts-skallsärskild hänsynskall tasbestämsföretagsbotenNär
9 §.näringsverksamhetentillförhållandeochomfattninglighetens art,
från iskillnadtillsammanhangi dettaavsågsbrottslighetensMed art

iBrBstycketandra4 §kap.i 30bestämmelseninfördaden senare
omständighetersådanabrottet ävenallvarligt ärhand hurförsta men

oaktsamhet,elleruppsåtligenbegåttsbrottetvinstmotiv, avomev.som
viktenochnäringsidkarentillförhållandeiställninggärningsmannens

skadats.harde intressen somav
beaktasinteprincip näriskallställningekonomiskaNäringsidkarens

omständigheterfrånbortsedock intekanheltfastställsboten manmen
lämpligttillframnåmöjligtskall attdet enslagetdet varaomav

sanktion.avvägd

eftergiftochJämkning4.4

tänktförarbetenaenligt attbestämsföretagsbot ärBeslutsprocessen när
medstraffmätningen ut-domstolenskall göraFörsti tvåske steg.
därom-omständigheternaochsådanbrottslighetenfrångångspunkt som
och dåeftergiftoch avgörasjämkningfråganskallDärefterkring. om

efteraktualiseratsomständighetertillmed hänsyntypiskt somsett
brottet.

före-ellernäringsidkaren,skekannedsättningellerJämkning om
Omotiveratp..§ l10brottetförpåföljdtilldömsdenne,förträdare

riskfinnaskanundvikas. Dethärigenomingripanden kan annarsstränga
straffet attavsettfallde ärdubbelbestraffning. Islags avsesför somen

jämkadmedkompletteraskanStraffetsanktionen. enprimäradenvara
avvägd. Förlämpligt attblirreaktionensamladedenföretagsbot så att

på-individuelladendetske krävsskall attföretagsboteneftergift av
tillräcklig.fulltframstårföljden som

före-bedömningenpåverkafrämstkanstraffansvar avIndividuellt
elleraktiebolagmindreförföreträdare annanettdettagsboten ärnär en

företaget.tillocksåföreträdaren ägareärochdömsjuridisk somperson
förskälinteoftastdetfinnsför brottdömsföreträdarefall dåandraI

företagsbot.betalaskyldighet attjuridiskadenjämkning personensav
betalningsskyldig-medförbrottetbeaktasdetVidare kan annanom
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het, bl.a. skadeståndsskyldighet och sanktionsavgifier, eller annan
särskild rättsverkan för näringsidkaren lO § 2. När det gäller särskild
rättsverkan formi förverkande det enligt motiven endast iär undan-av
tagsfall motiverat jämka företagsboten.att

Slutligen kan jämkning ske det påkallat särskildaärom annars av
skäl lO § 2.
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juridiskasanktionerAndra mot5

personer

gifterSanktionsav5.1

Inledning5.1.1

avgifter kanvilkaenligtbestämmelser tas ut.radlångfinnsDet aven
produktavgifter,slagolikaiavgifternadelaprincip kan trel man -

sanktionsavgifter.ochavgifteradministrativa
ochländereuropeiska ävenflertaletiförekommerSanktionsavgifter

ställetiellersidanvidanvändaskommitdeharSverige atti USA. l av
kom-Avgiftshotetförverkande.ochbötervite,skadestånd,för avses

preventivdet haliksomochstraffhotetbl.a.ellerplettera ersätta en
reglerna.efterlevnadenökadärigenomochverkan av

svenskförekommit i rättlängesedanSanktionsavgifter har men
deintresseingetsigoch tilldrog störresällsyntade1970-taletföre var

sank-infördesskattelagstiftningenstraffavgifter. loftabenämndes
Därefter harskattetillägg.1970-talet i formbörjanitionsavgifter avav
kanexempelinförts. Som nämnasSanktionsavgifterolikaflertalett

felparkeringsavgifttrafikförsäkringsavgift,varselavgift,överlastavgift,
Deli B.bilaga 5avsnitt 12.5vidaremiljöskyddsavgift se samtoch

önske-tillgodoselinje.klar Förnågoninte attföljdeUtvecklingen
enhetligaenligtutformasskulleframdelessanktionsavgifternamålet att

bestämmelsentillförarbetenanämndatidigarei deprinciper angavs
följande26I981/82:42prop.BrBkap. 4 §förverkande i 36 s.om

utformas.bordeSanktionsavgifterhurriktlinjer för

regel-fall därlösning iändamålsenligerbjudakanavgiftsystemEtt en
föreliggersvårigheterspeciella attellerfrekventasärskiltöverträdelser är

särskildadetuppnås ibesparingellerden vinststorlekenberäkna somav
isoleradfördelenekonomiska över-denfallAndrafallet. är när enav

samtidigtlåg,bedömaskangenomsnittligt sam-trädelse somsett som
inteframträdande,såområdetaktuella attdet ärskyddhällets behov av

neutraliseras.börbesparingellervinsttillutsiktenbara
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Avgifter bör förekomma endast inom speciella och klan avgränsade
rättsområden. denl mån de används näringsregleringens område bör de

knutna till särskilda föreskrifter näringsutövama har iaktta ivara attsom
denna egenskap.

Bestämmelser beräkning avgiftsbeloppet bör i all möjlig utsträck-om av
ning konstrueras så de utgår från mätbart i den aktuellaatt ett moment
överträdelsen det möjligt förutse och fast-görparameter atten som- -
ställa hur avgiften skall bli i det särskilda fallet. Konstruktionenstor kan

utformad sådant den schablonmässigt fastställdasätt avgiftenett attvara
kan beräknas genomsnittligt den uppkomna vinsten vid varjemotsvara
särskild överträdelse. de fall dål det bedöms angeläget söka neutrali-att

redan utsikten till vinst bör dock hinder inte föreligga låtasera mot att
avgiften utgå enligt grunder leder till väsentligt högre avgiftsbelopp.som

Beroende det aktuella rättsområdets bör särskiltnatur prövas om
uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighet eller om
denna skyldighet kan bygga strikt För konstruktion medattansvar. en
strikt skall försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt bör förut-ansvar vara

det finns starkt stöd försättas presumtion överträdelseratt påatten om
området inte kan förekomma följd uppsåt ellerän oakt-annat som en av
samhet. Vidare måste uppmärksammas särskilda undantag från detatt
strikta i dessa fall kan nödvändigaäven med hänsynansvaret tillvara
förhållandena inom avgiftens användningsområde eller till reglemas ut-
formning i övrigt. Sådana undantag bör så långt möjligt preciserade,vara
så det inte föreligger någon tvekan deras räckvidd.att sistnämndaDetom
gäller i fråga bestämmelseräven reglerar möjligheten till jämk-om som
ning avgiftsbeloppet.av

Det bör inte föreligga något hinder låta avgiftsregler imot att som
första hand riktas juridiska och straffrättsliga bestämmelsermot personer
riktade fysiska tillämpliga vid sidan varandra.mot Depersoner vara av
subjektiva rekvisiten kan därvid annorlunda utformade i de olikavara

strikt vid avgift och uppsåtsystemen eller oaktsamhet vid straff-ansvar-
rättsligt detOm sig mindre allvarliga förseelser,rör kan denansvar. om
vinsteliminering uppnås avgiften framstå fullt tillräck-som genom som en
lig åtgärd. kanDet i så fall bli aktuellt låta införandetatt ettav av-
giftssystem innebära de aktuella gärningarna inte längre straffbara.att är

Åläggande avgiftsskyldighet kan i viss utsträckning överlämnas tillav
de administrativa myndigheter verksamma det aktuella området.ärsom

vissal fall det emellertid lämpligt överlämnaär denna prövning till deatt
allmänna domstolarna. Det gäller främst fall avgiftsskyldighetennär görs
beroende huruvida överträdelsen skett uppsåt eller oaktsamhet ochav av

reglerna utformadenär sådant det finnsär för be-ett sätt att utrymme
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admini-sakkunnigakanfallsådanabedömningar. 1skönsmässigatydande
i dom-ellertillinitiativtagareställning panmyndigheterstrativa somges

stolsprocessen.

lrskr. 328.I981/82:JuU53,bet.riktlinjerdessagodtogRiksdagen
fort-sanktionsavgifterfrågorocksåuttaladesförarbetennämnda att om

områden.skildaaktualiseraskommerlöpande att

sanktionsavgiftVad5.1.2 är en

sanktionsavgifterna rätts-beskrivaentydigtmöjligtinte somDet attär
vissamedsignöjafårstället att gemensammalig figur. 1 angeman

skönjas.kandrag som
åläggandeinnebärdedet ettharSanktionsavgifterna gemensamt att

författningsbe-särskildaöverträdelservidbetalningsskyldighet avav
avgiftenochförfattning,ireglerassanktionsavgiftEnstämmelser. en

allmänna.dettillfaller
åläggsoch densanktionekonomisksåledessanktionsavgift ärEn en

företagsbot.ochden böterliknardetbeteende. Pâ sätteträttsstridigtför
näringsverksamhetivid brottsanktionerEkonomiskapromemorian,1

materielltochformelltsanktionsavgifter83,1981:3 attDs Ju angess.
inteanledningendenochstraffrättsligadet systemetutanförligger av
forgällerprinciperde allmännamedenlighetiutformas sommåste

straffrätten.utanförliggaalltsåSanktionsavgifternastraffrätten. avses
juridiskaochfysiskabådekan åläggassanktionsavgifterflestaDe

personer.
åläggsbetalningsskyldighet närstrikt, dvs.vanligtvis enAnsvaret är
striktsådantEttkonstateras.kanobjektivtregelöverträdelse ansvar

blitänkaskandedärområdengodtagbart av-somvaraanses
gällande före-kännedomgodhaförväntaskangiftsskyldiga omen

de intevakaanledningsärskild över attattoch dessutomskrifter en
överträds.

kanstrikt nämnashuvudregelnfrånundantagSom ansvaromett
l993:20. Ettkonkurrenslagenenligt 26§konkurrensskadeavgiften

före-konkurrensskadeavgift,betalaåläggasendastkan omföretag att
elleruppsåtligenföretagetshandlar på vägnar aveller någontaget som

iSkuldkravetkonkurrenslagen.iförbudenharoaktsamhet överträtt
EG-rättendet imedhängeravgiften atthärdenfråga sammanom

påförasskall kunnaföretagföroaksamheteller ettuppsåt attfordras
Romfördraget seieller 8685.1artiklarnaöverträdelserforavgifter av

intekrävskonkurrenslagentill attförarbetenaEnligtavsnitt 6.2.
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någon bär företagaransvar haft uppsåt eller visat oaktsamhetsom utan
det räcker någon handlat Företagetsatt anställdvägnar,som t.ex.
lägre nivå, uppfyller skuldkravet prop. 1992/93:56 f..30 Hand-s.
landet skall betraktas uppsåtligt det har skett i syfte be-som om att

konkurrensengränsa eller med vetskap sådan begränsningattom en
skulle bli följden. En överträdelse kan begången oaktsamhetanses av

företaget eller den handlar dess rimligtvisom vägnar borde hasom
förutsett handlandet skulle ha negativaatt verkningar konkurrensen

det slag förbjudetär a. 92.av som prop. s.
För fastställa Sanktionsavgifteratt används oftast schabloner. Av

lagtexten skall i princip kunna utläsa hur avgiften skall beräknasman
i det enskilda fallet. Avgiften skall fastställas med hjälp vissaav para-

objektivt slag och bortsermetrar från omständigheterav ärman som
hänförliga till den betalningsskyldige. Sanktionsavgifter har regel-
mässigt både repressivt inslag och vinsteliminerande.ett ett Det medför

avgifterna ofta uppgår tillatt belopp överstiger de bötersom som
kommer i fråga för brott kan bedömas liknande svårhetsom vara av

överträdelsen.som
Utmärkande för Sanktionsavgifter också avgiftenär i många fallatt

kan åläggas förvaltningsmyndigheter. Det har i fråga bl.a.av satts om
detta förenligt med artikelär i6 Europakonventionen de mänskligaom
rättigheterna för sin tillämpning inte beroende hurär visssom av en
sanktion benämns i den nationella Vi återkommerrätten. till den
frågan i avsnitt 8.3.4.

I avsnitt 12.5 frågan olika Sanktionsavgiftertar och derasupp om
förhållande till de förslag lägger fram i detta betänkande. Visom
redovisar där konstruktionen sådana Sanktionsavgifterav ansettsom
bör närmare med anledningövervägas vårt förslag. Härutöver finnsav

förhållandevis antal sanktionsavgifterett stort inte detansett attsom
finns skäl låta påverkas vårt förslag.att Dessa redovisas i bilaga 5 iav
Del B. När det gäller enskilda Sanktionsavgifter hänvisar alltså till
de angivna texterna.nu

5.1.3 Varför används Sanktionsavgifter

Det viktigaste skälet för införa Sanktionsavgifter haratt varit lag-att
stiftaren har velat öka efterlevnaden reglerna inom särskildaav om-
råden. harDet varit fråga önskan effektivisera tillämpningenattom en
så avgiftshotet, till skillnad frånatt vad ibland gäller straffhot,ettsom
framstår överhängande vid varje överträdelse. principl efter-som

automatiksträvas så varje avvikelse från deatt sanktionerade före-
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avgift.betalatill skyldighetlederskrifterna att en
effektivitetbättremedföraofta förmodatsSanktionsavgifter har en

debillig lösningenkel ochsnabb,erbjudaeftersom de enanses
effektivitets-regelöverträdelser Urbeivrandet utgör.problem avsom

avgiftenbetalaskyldighetenfördeldetsynpunkt attär att upp-en
ochnågonfastställa skuld hosbehöver attkommer att av-utan man

detochschablonmässigtbestämmas sättstorlek kangiftens ett
reglernafallet onödig. Genomenskildadetutredning attsättet göra om

avgifternablirschablonerfastställs enligt vissaavgiftensåutformas att
avgiftshotetvarförblivitbötesstraff skullevadofta högreockså än ett

blirböteshot. Detavskräckandeantagits änockså har ettvara mer
avgifts-tabeller därexempelvispubliceraochutformamöjligtockså att

avgifternaspubliceringensjälvaDetbeloppen attantas avanges.
sanktionsavgift vanligt-effekt. Genompreventivskall hastorlek att en

detjuridiskafysiskasåväl attåläggasvis kan manansespersonsom
möjligtoch detansvarsfördelningändamålsenlig äruppnåkan en mer

brukarvinsteliminering. Vidareföravgiften attanvända enansesatt
efterkan skräddarsysdeneffektivsanktionsavgift kan göras attgenom

skall tillämpas.där denområderåder inom detförhållandende som
harförbättraskaneffektivitetreglernasFörutom attargumentet

omprioriteringönskvärdmöjliggörsanktionsavgifteranförts avatt en
detuppnåsDetmyndigheternas atträttsvårdandede genomresurser.

verksam-sittinomförvaltningsmyndigheteroftast ärsagts somsom
ocksåsanktionsavgift. På det sättetbeslutarhetsområde ansesom

tillspecialkunskapermyndigheternas tas vara.

Förverkande5.2

Inledning5.2.1

s.k.andra formerbestämmelserrad olikalångfinnsDet avomen
exempel kanföretagsbot. Som nämnasbrotträttsverkansärskild änav

viktigastekörkort. Denåterkallelseochnäringsförbudutvisning, av
förverkande. Ettemellertidtorderättsverkansärskildformen varaav

särskildegendom ellerviss rättberövasnågonFörverkande innebär att
betalaförpliktaseller hansakförverkande ettatttill egendomen att

värdeförverkande.tillbelopp staten
egendomsakförverkandeVidtillalltidFörverkande sker staten. av

förverkandefrågadettill Näräganderätten ärövergår staten. avom
inte tilldockrättighetenövergåregendom statentill visssärskild rätt

upphör.utan
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Bestämmelser förverkande finns såväl i brottsbalken iom som en
lång rad specialstraffrättsliga författningar. brottsbalkenl finns därut-

vissa allmänna regler förfarandet vid förverkandeöver Avom m.m.
dessa framgår bl.a. hos förverkande kan ske.ettvem

viktigaste formernaDe förverkande utbyte eller vinningav avser av
brott egendom hjälpmedel vid brott.använtssamt som som

Genom förverkandedom fälls inte någon till för brotten ansvar
förverkandet i de flesta fall förutsätter brott har begåtts.trots att att ett

Oftast drabbar förverkandet den har begått brott det kanettsom men
drabba fysisksåväl juridisk Vid brottäven annan som person. som
begåtts i näringsverksamhet finns ofta förutsättningar för förverkande
hos juridisk Härutöver kan förverkande alltid fårnämnas atten person.
underlåtas sådant skulle uppenbart oskäligt.ettom vara

det följandel redovisas de särskilda reglerna i 36 kap. 4 § BrB, om
förverkande vid brott begångna i utövningen näringsverksamhetav
Dessa infördes år 1982 led i kampen den ekonomiskaett motsom
brottsligheten.

i näringsverksamhet5.2.2 Brott

Bestämmelsen i 36 kap. 4 § BrB komplement till övriga för-utgör ett
verkandebestämmelser och skall således tillämpas endast dessa inteom

för förverkande. främst iDet två hänseendenutrymmeger var som
lagstiftaren ansåg det fanns behov vidgade förverkande-att ett av
möjligheter. Dels menade ekonomiska brott många gångerattman
kunde medföra ekonomiska fördelar dessa kunde betecknasutan att

utbyte eller vinning brott. Dels finns det specialstraffrättsligasom av
brott inte lämnar för förverkande.utrymmesom

Enligt bestämmelsen skall värdet ekonomiska fördelarav som
uppkommit hos näringsidkare till följd brott i hans näringsverk-en av
samhet förklaras förverkat detta inte följer andra bestäm-även när av
melser. Bestämmelsen tillämplig både vid brottsbalksbrott och brottär
i specialstraffrätten.

För brott skall begånget i näringsverk-utövningenatt ett anses av
samhet krävs det brottet har klar anknytning till verksamhetatt en en

bedrivs näringsidkare. Näringsidkare har betydelsesom av en samma
här inom civilrätten avsnittse 3.13. Det saknar i princip be-som
tydelse gärningsmannen själv näringsidkare eller företrädare förärom
näringsidkaren eller anställd eller uppdragstagare hos sådan. Regelnen

i princip tillämplig falli de näringsidkaren eller företrädareär även när
för honom, företagsledning, saknar kännedom brottet.t.ex. en om
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företagsbot,det gällerbeskrivitstidigarePå närsätt somsamma
lagstift-näringsreglerandestraffbestämmelser iöverträdelsertorde av

undantagslöstföretaginomnågonbegås attning ett varaavsom
näringsverksamhet.ibetrakta brottsom

ställningekonomiskaförbättradedenekonomisk fördelMed avses
Även indirektförtjänsteruppnått.näringsidkaren har merasomsom

observerasbör alltsåskall beaktas.besparingar Detuppståtthar samt
i företags-vinst harbegreppetbetydelseharfördel inteatt somsamma

bli aktuelltdet kanexempel dåsammanhang. Somekonomiska att
näringsidkaren,fall dåbesparingarvärdetförverka t.ex.nämnsav

livsmedelslagen 1971:511,eller1977:1160arbetsmiljölagenenligt
förenade medvaritskulle haåtgärdervidta vissaförelagts att som

skyldig tillgjort sigdärigenomunderlåtit detta ochkostnader men
underlåtenhetsbrott.

brott.följduppstått tillskall hafördelarnaekonomiska ettDe av
denskallorsakssamband. Brottetställs alltså kravDet ett vara

fördelar-orsak tillbidragandefall så starktidominerande eller vart en
stånd.kommit tillinte hadebrottetha uppståttinte skulledeatt omna

situation efterekonomiskanäringsidkarensVärderingen görs attgenom
varitskulle hasituationentänktamed denjämförsbrottet omsom

ogjort.brottet var
tillinte baraskall hänsynfördelen bestämsekonomiskadenNär tas

besparingellerockså till vinstbrottstillfalletförhållandena vid utan
förtill tidenbrottet framuppkommit till följd rätte-därefter avsom

direkt harföljer kostnaderprinciperallmännagången. Av att som
deden verkanupptäcktes inte börbrottetföranletts attatt gesav

motsvarande mån.minska ibrottetfördelarnaekonomiska ansesav
vadföra bevisningeller omöjligtsvårtsällaninteDet attär somom

ekono-defår värdetanledningendenförklaras förverkat. Avskall av
skäligt med hänsyntill beloppfördelarna uppskattas ärmiska ett som

ochförsiktigtuppskattning skallsådanomständigheterna. En görastill
säkerhetsmarginal.med en

förverkandefulltunderlåtas,eller delvisFörverkande kan helt om
förverkande betydligtunderlåtaoskäligt. ärskulle Utrymmet attvara

utbyte brott idet gällerbestämmelsenenligt den här än närstörre av
Skäletregeln i 36 kap. 16generellaoch enligt denkap.36 l § BrB

betydandefinns behovdetför ettär större är attatt utrymmet av
förförverkade beloppetdetoch eftergiftför jämkning attutrymme av

Vid skälighets-oskäliga resultat.kunde leda tillbeslutundvika som
finns anledningbeaktas detskall bl.a.bedömningen anta attattom

fördelarnaekonomiskadebetalningsskyldighet motsvararsomannan
fullgörasnäringsidkaren elleråläggasbrottet kommer att avannarsav
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denne. skadeståndsskyldighetHär eller näringsidkarent.ex. attavses
frivilligt skador uppkommit eller han åläggs sank-ersätter attsom en
tionsavgift. Som har sanktionsavgifter i fallmånga bl.a.nämntsnyss
till syfte dra företagsvinster uppstått överträdelseatt som genom en

författningsbestämmelse. vissa falll öveiträdelsen ocksåärav en
straffbelagd. falletSå det gäller överträdelser kan ledaär närt.ex. som
till miljöskyddsavgift. Sanktionsavgiften skall många gånger bestäm-

med tanke eliminera ekonomiska fördelar slagattmas av samma
skulle kunna förverkas enligt den behandlade bestämmelsen.som nu

En sådan dubbel vinstkontiskation skall undvikas eftersom den skulle
leda till obilliga resultat. de fall sanktionsavgiftenl inte har ålagtsännu

saken domstolen måste denna bedöma hur sannolikt detnär prövas av
avgift åläggs och hur den i sådant fall kan bli.är att stor antas

frågal skadeståndsskyldighet krävs för jämkning de ekono-attom
miska fördelarna för näringsidkaren den skada för enskildmotsvarar

uppstått brottet, två sidor sak. den månIsom genom som av samma
skadestånd verkligen utgår bör det i princip minska förverkandet. I
förarbetena överhuvudtaget skall försiktig medattangavs man vara
förverkande fall fördelarnai de där skada för enskild.motsvaras av

Skäl för jämkning kan också finnas brottet har begåtts utan attom
näringsidkaren kände till det eller hans uttryckliga order.mot

förverkandel praktiken enligt bestämmelsen endast ha före-synes
kommit i enstaka undantagsfall.

Skadestånd5.3

Inledning5.3.1

Mycket allmänt uttryckt har regler skadestånd övergripandeom som
syfte den lidit skada ersättning denneså isättsatt attge som samma
ekonomiska ställning ingen skada hade inträffat.som om

Skadestånd kan förekomma antingen står i kontrakts-när parterna
förhållande till varandra inomobligatoriskt eller kontraktsmässigt
skadestånd eller det inte finns sådant förhållande mellan dennär ett

lidit skada och den skall skadan utomobligatorisktersättasom som
skadestånd. Skadestånd mellan avtalsparter regleras i huvudsak genom
avtalet. Med skadeståndsrätt i mening brukar reglerna förträngre avses
det utomobligatoriska området.

nuvarande skadeståndsrättsliga regleringenDen kom till huvudsak-
ligen år skadeståndslagenl972 1972:207. Dittills hadegenom reg-
lerna skadeståndsansvar i utsträckning utbildats s.k.storom som
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rättstillämpning.domstolarnassedvanerätt genom
skadestånds-förcentral betydelseSkLSkadeståndslagen är av

tillämpliga,bestämmelserSkLsEnligt kap. l § annatl ärrätten. om
följerövrigtavtal eller iföranledesellersärskilt föreskrivetär avav

avtalsförhållanden.skadestånd iregler om

Culparegeln5.3.2

och innebärSkLuttrycks i kap. l §skadeståndsrätten 2iHuvudregeln
ellervållarvårdslöshetuppsåtligen ellerendast denatt person-avsom

jfr avsnitt 2.6.s.k. culpaansvar,skadanskallsakskada ersätta om
straffansvar.individuellt

våda, kanolyckshändelse,uppkommerskadaOm aven renaven
culparegeln. Detfråga enligtiskadeståndsskyldighet inte komma är

beteendeVilketculpöst.handlandevisstofta svårt äravgöra ettatt om
handlingsnormfrån denavvikersådant detbedöms att somvarasom

varjede vidområde berorvisstaktsamhetsbedömningen ettstyr
avvikelsenhurFråganhandlingsmönstren.tidpunkt vedertagna storom
ocksåkanculpöstskall betraktasbeteendetförmåste att varasomvara

mycketuppfyllasmåsteaktsamhetkrav ärsvårt Deavgöra.att som
fallet.enskildai detskador föreliggerförvilken riskberoende somav

fastslagendet finnsde fall därvid sidanCulpabedömningen enav
förriskenfyra faktorer;efter i huvudsakskekanhandlingsnorm, sägas

undvikamöjlighetenstorlekskadans 2,sannolikaden attskada 1,
för skada 4.riskenmöjlighet insehandlandesoch denskada 3 att

liteni ganskaskadevållaren tillåtshosomständigheterIndividuella
all-skadeståndsrätten. linomculpabedömningeninverkaomfattning

skadavållatdentillinte hänsynmänhet gam-tar varensomomman
särskilt vidgälleroutbildad.eller Detoerfarenobegåvad,mal, sjuk,

handikappuppgifter.krävande Densärskiltochkvalificerade avsom
betryggandeuppgifter medutföra vissakaninteeller sjukdom en

skade-kast ieller stå sittsådantavhålla sig frånprincipfår isäkerhet
denbedömningenpåverkakan detmånståndshänseende. I viss om

tjänsteplikt.grundhandla,skyldigvarithandlande t.ex.att av
orsakasskadani regelskadeståndsskyldighet krävsFör att av en

underlåtenhet. Omräcka mediblandkanhandling, det enenmen
vidtaskyldigoftastsituation hanfarligframkallat atthar ärenperson

detunderlåterhaninträffar. Omskadahindraföråtgärder attatt en
skadeståndsskyldighet.kan han drabbas av

skadeståndsskyldighetförskadauppstånaturligtvismåsteDet atten
orsakssamman-finnsdetocksåkrävsföreligga. Detskall kunna ettatt
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och skadan.culpösa beteendethang mellan det
finns, sambandetmed orsakssambandemellertid interäckerDet att

Bedömningen i principbrukar kallas adekvat.vadmåste ärvara som
uttryckas så skadanstraffrätten. brukarinom Detdensamma attsom

farans riktning.skall ligga i

vållandeför5.3.3 Ansvar annans

vållande.vållande finnssidan förVid egetutaneget ansvarav ansvar
prin-skadeståndsansvar,former sådantkan skilja tvåHär avman

heltvållande och strikt ansvarförcipalansvar ansvar ansvarannans
vållande.oberoende av

ansvar.ibland rent objektivt DetbenämnsstriktaDet ansvaret
fastslagitsdet harskadeståndsskyldighet föreligger såinnebär snartatt

händelse liggerorsakssamband mellanadekvatdet finnsatt ett somen
utredasalltså inteskadan. behöveransvarsområdet och Detinom om

Striktvårdslöshet.avsiktligen ellerskadannågon har orsakat genom
transportområdet,speciallagstiftningenfinns främst i t.ex.ansvar

och lagenjärnvägstrafiklagen 1985: 192trafikskadelagen 1975: 1410,
luftfartför skada i följdansvarighetangående även1922:382 menav

verksamhetför skadormiljöskadelagen 1986:225enligt bl.a. som
omgivning.orsakar i sinfastigheten

Regelni kap. § SkL.arbetsgivare regleras 3 1förPrincipalansvaret
allmännadet till denanpassadesSvenskinfördes år 1972. rätt genom

skyldigarbetsgivareområdet. Eneuropeiska utvecklingen är att
felorsakatarbetstagarepersonskadasak- ellerersätta genomsom en

drabbarinträder både skadani tjänsten.eller försummelse Ansvaret när
utomståendei företaget ochandra anställda personer.

verksamhet närings-privaträttsligvidkommunochStat svarar
myndighetsutövning gårVidarbetsgivare.verksamhet såsom ansvaret

förmögenhetsskada.omfattar ocksålängre och ren
arbets-med fallblandasskall intePrincipalansvaret närsamman

tillräckligalämnaintevarit vårdslössjälv hargivaren attt.ex. genom
anlitaellerutförandefråga arbetetsinstruktioner i attgenomom

skadestånds-arbetsgivaresdet gällerarbetskraft.okvalificerad När
kollektivansvarsfrågor inombedömadet ofta frågaär att enomansvar
organisa-nivåer inomsker olikabeslutsfattandetenhet där bl.a. en

inomberoende vilken nivåolikablirCulpabedömningention.
företagiledningenhögstaden Denorganisationen t.ex. ettavser.

övervakningen sinaochinstruktionenvållande vid valet,för avsvarar
första handianlitas. Ansvaretanställda eller dem attavserannarssom
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fordras för undvika olyckor.företagets organisation den Deär attsom
sköter arbetsledningen har direkt för skydds-ett attansvarsom mera

åtgärder vidtas och fullständiga instruktioner till de underlydan-att ges
aktsamhet hän-de. Om arbetsgivaren har brustit i i något nämntnu

allmänna culparegeln i kap. SkL förseende han enligt den 2 l §svarar
vanligt förekommande fall arbets-det vållandet. de mycketl näregna

den juridiska enligtgivaren juridiskär person ansvarar personenen
dess organ. innebär alltsåregel för culpa hos Det att ettsamma

vållande för skador orsakasaktiebolag för eget som genomsvarar
culpöst beteende styrelsen eller den verkställande direktören, t.ex.av

fullgöra sin tillsyns- och kontrollplikt bolagetsunderlåtenhet överatt
det försummelser sker iverksamhet På motsvarande betraktassätt om

aktiebolag. harför slags juridisk Detnågon änett personorgan annan
omfattar juridiskasjälvklart kap. § SkL2 1ansetts att personers ansvar

det inte framgår lagtexten.för sina trots att avegna organ
i kapenligt regeln principalansvar 3 l §Arbetsgivarens ansvar om

ellerarbetsgivaren själv brustit i arbetsledningSkL förutsätter inte att
eftersom detdock inte fråga striktpå Det ärsätt. ettannat ansvarom

ansvarige.förekommit vållande, fast inte hos denkrävs det haratt
harinte visa någon viss arbetstagareskadelidande behöverDen att

fel för-det kan konstateras ellerräcker medvarit oaktsam. Det attatt
för vilken arbetsgivarenförekommit från någonsummelse måste ha

denskadeståndsskyldighet föreliggerinnebärDet ävenatt omsvarar.
ofta inteanonym. Domstolarnaculpösa handlingen är vemanger

skallvållande frågan principalansvarvarithar prövasnär utanomsom
eller juridiskbolaget, kommunen,i ställetsäger statenatt personannan

oklartmedför det många gångertill skadan.varit vållande Det äratt
för vållande.principalansvar ellerdet frågaär egetansvarom om

arbetsgivareförarbetena stöd föruppfattningEnligt att enen ger
invända den skade-regel inte kandet gäller principalansvaret i motnär

fysisk defekt eller bristan-någonlidande arbetstagaren grundatt av
beteende jfr Bertilursäktad för sittde insikter eller erfarenheter var

huvudlinjer, 28 SvJTSkadeståndsrätt någraBengtsson, samts.—
frita sig fråninte heller kunnaArbetsgivaren skulle1981 520.s.

inflytandevållat skadan undervisa arbetstagarenattattansvar genom
medfört arbetstagarenskulle hasjukdom, sjukdomenäven attav om

skadeståndsansvarkontrollera sina kroppsrörelser.oförmögen attvar
kan inträda arbetstagareenligt regeln principalansvar när upp-enom

kanfrån vad utomstående typisktträder avviker sättsättett ensom
vad orsaken tillhans ställning oberoendebegära anställd i avav en

såledesvid principalansvaret skullebeteendet Culpabedömningenär.
för-skadevållarens individuellaske hänsyn tillobjektiv och utanvara



juridiskaAndra sanktioner160 127SOU 1997:mot personer

försummelse i kap. SkL skullehållanden. Uttrycket fel och 3 1 §
uppsåt-ha vidare betydelse uttrycketenligt denna uppfattning änen

vårdslöshet i kap. SkL.ligen eller 2 l §av
betydelseuppfattning någon sådan skillnad iEn är att somannan

inte bör finnas jfr Hellner, Skadeståndsrätt, 5 uppl.,Jannämntsnyss
oftast eftersomSlutresultatet blir detsamma123 och 158.s.

sällan tillåts inverka culpabedömningenindividuella omständigheter
får oftast grundöverhuvudtaget, och arbetsgivaren svara av egen

ha visat personligoaktsamhet i de fall där arbetstagaren inte anses
beteende objektivt culpöst.culpa hanstrots att var

grävmaskinist i strid med veder-773 ansågsl NJA 1979 en soms.
grund ungdom ochför husväggnäragrävttagna en avnormer

därföroaktsam. Arbetsgivaren inteoerfarenhet inte ha varit an-var
svarade för culpa bestod i hansvarig principal attutan egen somsom

blev arbetsgivarenanlitat okvalificerad På sättperson. sammaen
vållande iansvarig för sjukhuslednings NJAlandstinget eneget

utbild-sjuksköterska handlat hon lärt sig under1974 476 när soms. en
i bruksanvisningningen i strid med vad somsom angavs en varmen

avfattad främmande språk.
vilket innebärgäller skador vållasPrincipalansvaret i tjänstensom

utförsmed det arbetefinnas sambanddet måste näraettatt som
normaltföretas under arbetstidHandlingararbetsgivaren. ansessom

direkt inom arbetstagarensde inte liggerföretagna i tjänsten även om
liggeroberäkneligt intearbetstagare någotuppgifter. Om gör somen

exempelinte ansvarig,arbetsuppgifterna arbetsgivareninom är som
oftare kunnaabnormhandlingarSådanakan sabotage.nämnas anses

arbetsgivarensställe iinträffa arbetet utförs något ännär annat
inte ansvarigdär arbetsgivaren troligenlokaler. exempelEtt ärannat

försökerhan välviljamålare vållar vattenskadorkan näratt avvara en
villa där hanläckande kran ihjälpa villaägare att enreparera enen

lutför måleriarbeten.
lÄven begår kan föranleda skade-arbetstagarenuppsåtliga brott som lbegåssärskilt brottetför arbetsgivaren. gällerståndsansvar Det om
lden skadelidan-avtal mellan arbetsgivaren ochunder utförande ettav

kan skade-flyttfirma stjäl från kundernade, anställd it.ex. enom en
brott såsomaktualiseras. Vissaståndsansvar för arbetsgivaren typer av

i tjänsten.aldrig begångnamisshandel kan nästant.ex. anses
arbetsgivarensvilken personkretsdet gällerNär avgöraatt som

detarbetstagarbegreppet såsomomfattar skall hänsyn tilltasansvar
undantagslöstEnligt förarbetena 3 kap. l §tolkas i arbetsrätten. är

civilrättsliga arbetstagar-tillämplig faller inom detdem som
emellertidSkL finnsbegreppet 6 kap. 4 §1972:5 471. lse prop. s.
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tillämpningenutvidgas. Vidkretsenenligt vilkenbestämmelse aven
enligt lagentjänstgörarbetstagare dennämligen medlikställsSkL som

före-fullgör i lagtotalförsvarsplikt och1994:1809 annan somom
vidutbildningundergäller dentjänstgöring.skriven Detsamma som

sådantsin liknartillutför arbetevård i anstaltskola eller art somsom
räkningfördenarbetstagareutföresvanligen samt annanssomen av

före-liknande demomständigheterarbete underutför somannars
sistnämndadendet gälleranställningsförhållande. Närikommer
ersättning.utför tjänsterdemomfattaspersonkretsen utanäven som

alltförinte fårgälla arbetetfårbegränsningenDen att varaanses
liknaskallomständigheternaobetydligt förellerokvalificerat att anses

tillställ-mindrevidsituationen någondenanställning. Idem i att en
skadaroaktsamhetoch dådiskatill medning hjälper att en avgenom

medan detskadeståndsansvarigavärdfolketkan knappast görasgästerna
medhjälper tillungdomarantalgällakan ettantas serve-motsatta om

femtioårsfest.ringen vid t.ex. en
vållandeförhuvudregel inteharföretagareEn av enansvarsom

huvud-frånundantaganlitat.han har Ettföretagaresjälvständig som
iakttagandegälla förförhållandenutomobligatoriskairegeln avanses

preciseradeutförandetfrågadåduties. Detnon-delegables.k. är avom
säker-allmänför tillgodosehandlingarvissavidtaförpliktelser attatt

i författ-åläggsförpliktelsersådanaenbartallmänhethet. l somavses
gällerdetgrundsatser. Närallmännaföljersådananing och inte avsom

anlitardenhuvudregelgällerkonktraktsförhållanden att somsom
förkonktraktsförpliktelsepreciseradfullgöraför svararatt enannan

utförande.uppdragetsvidvållandedennes

ersättsskadorVilka5.3.4

skadestånds-i kap.skadestånd finns 5bestämmandeReglerna avom
årlagändringarhuvudsaktill iregler komSkL. Dessalagen genom

1975.
betydel-varierandei någotskadaordetanvändsskadeståndsrättenl

Personskadorinträffat. ärförändringkonkretadenOfta somavsesse.
skadorpsykiskakroppenmänskligadenskador samtfysiskasåledes
saker.och lösaegendomfastskadorfysiskasakskadormedan är

behandlastillfällig,Även ochbådeegendom,förlust permanent somav
sakskada.

ellerkostnaderekonomiskademed skadaemellertidIbland avses
dvs. dentill,upphovsakskadaellerförluster nega-gerperson-ensom

sistnämndamed sig. Deförskadaförändringekonomiskativa som en



162 Andra sanktioner juridiska SOU 1997: 127mot personer

följderna brukar benämnas allmän förmögenhetsskada eller ekonomisk
skada. Som exempel kan inkomstförluster i anledningnämnas av
personskada eller de reparationskostnader försakskada medsom en
sig.

Man skiljer mellan ekonomisk och ideell skada. Med ideell skada
sådana icke ekonomiska följder lidande, obehag ochavses som men.

Huvudprincipen i svensk enbart ekonomisk skada Irätt är ersätts.att
fråga utomobligatoriskt skadestånd ideell skada bara i vissaersättsom
fall då det finns särskilt lagstöd, vid personskada kap.5 1 §som
SkL.

fönnögenhetsskadaRen skada uppkommer sambandär utansom
med någon lider eller sakskada, exempelvis försämratatt person-
rörelseresultat för företag och andra rörelseidkare förlusten uppstårom

ha förmedlats eller sakskada. förrnögenhets-Renutan att av person-
skada i utomobligatoriska förhållanden den vållatsersätts om genom
brott kap. SkL. tidigare fönnögenhets-2 4 § Som nämnts ersätts ren
skada också skadan vållas fel eller försummelse vidnär genom
myndighetsutövning i verksamhet för vilken eller kommunstaten en

kap. SkL.3 2 §svarar
Huvudregeln i svensk sådana ekonomiska följderrätt är att som en

skada får följderna drabbar den drabbatsersätts om som av person-
eller sakskada. innebär s.k. tredjemansskador i princip inteDet att

arbetsgivare kan alltså inte få förersättning ekonomiskaEnersätts.
förluster uppstår för hans anställda skadas. finnsDetatt ettsom en av
viktigt frånundantag principen tredjemansskador inte iersättsatt

kap. SkL skadestånd till efterlevande för förlust5 2 § underhållom av
jfr SOU där det föreslås utvidgning de efterlevandes1995:33 en av

till skadestånd.rätt



163SOU 1997:127

ochEU-samarbetet6

sanktionssystemet

EG-rätten1

tillgemenskapenEuropeiskahar denRomfördragetEnligt artikel i2
tillnärrnagradvismarknad ochuppgift attupprättaatt gemensamen

harmo-Syftet främjapolitik.ekonomiskamedlemsstaternas är att en
gemenskapeninomverksamhetenekonomiskadennisk utveckling av

stabilitet,ökadbalanserad tillväxt,fortgående ochhelhet, enensom en
förbindelserlevnadsstandardensnabbare höjning nännareallt samtav

måluppnå dessaförenar. Förgemenskapenmellan de attstater som
in-bl.a.innefattafördraget,enligtverksamhet,skall gemenskapens

ochjordbruksområdetpolitik transport-förande gemensamav en
kon-säkerställerordningupprättande attområdet samt somenav

snedvrids.intemarknadeninom denkurrensen gemensamma
denförenklat rörabakgrunden sägashärdenkanEG-rätten mot

tjänsterrörlighetenfriadenfunktion, dvs.marknadensinre varor,av
väsentligtallti ärbestämmelsernaföljerdettamänniskor.och Av att

oftastocksådärmedochslagolikanäringsverksamhetinriktade av
juridiskaifrämstformer,kollektivabedrivs iverksamhetertill som

personer.
genomförasskallgemenskapenanförtrottsuppgifterDe avsom

revisions-ochdomstolenkommissionen,rådet,Europaparlamentet,
kommissionenochrådetskalluppgiftersinafullgöraFörrätten. att

direktiv,ochförordningarutfärdai fördragetbestämmelsernaenligt
yttranden.ochrekommendationerbeslutfatta samt avge

bindandedelarallatillgiltighet. Denhar allmänförordning ärEn
medskalldirektivvarje medlemsstat. Etttillämplig ioch direkt avseen-

medlems-varjeförbindandeskall uppnåsdet resultatde på varasom
myndig-nationelladeskall överlåtariktat,till vilken det ärstat men

genomförandet.förtillvägagångssättform ochbestämmaheterna att
till.riktatdetbindande för demdelar ärbeslut till allaEtt är som

bindande.inteoch yttrandenRekommendationer är
EG-förordningarsamtliga ärinnebärimedlemskap EUVårt att
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direkt tillämpliga här. Förordningama skall omedelbart och ord för 0rd
tillämpas våra förvaltningsmyndigheter, någon särskildutanav
inkorporerings- eller transformationsåtgärd. EG-domstolen har t.0.m.
slagit fast förordningar inte får införlivas i nationell eftersomatt rätt
detta skulle kunna skapa tvivel deras och effekt.rättsligaom ursprung

Förordningama kräver dock ofta vi meddelar författningsföre-att
skrifter olika konstitutionella nivåer. förordning innehållerEn t.ex.
ofta förpliktelser för Sverige besluta olika utfyllande bestäm-att om
melser. medförDet föreskrifter kan behöva utfärdas för fyllaatt att ut
luckor i EG-förordning eller reglera administrativa åtgärder ären som
nödvändiga för förordningen skall kunna avsedd verkan. Detatt som
har betydelse för vårt uppdrag förordningamastörst ofta kräverär att

det utfärdas svenska bestämmelser sanktioner. EG-förordningar-att om
innehåller endast undantagsvis direkt tillämpliga sanktionsbestäm-na

Överträdel-melser jfr dock vad nedan ramförordningen.sägssom om
bestämmelser i EG-förordningar skall därför oftast sanktionerasser av

enligt bestämmelser i nationell förordning skall komplet-Atträtt. en
med nationella sanktionsregler kan antingen framgå självateras av

förordningstexten eller följd lojalitetsförpliktelsen i artikel 5vara en av
i Romfördraget.

Lojalitetsplikten innebär medlemsstaterna skall vidta alla lämp-att
liga åtgärder, både allmänna och särskilda, för säkerställa deatt att
skyldigheter fullgörs följer fördraget åtgärderellersom av av som
vidtagits gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall under-av
lätta gemenskapens uppgifter fullgörs och avstå från varje åtgärdatt

kan fördragets mål uppnåsäventyra attsom
EG-rätten i princip näringsverksamhet. innebärDetsagtsavser som
det ofta naturligt sanktioner överträdelser riktasäratt mest att mot mot

företag juridiska uppställs emellertid inte något kravpersoner. Det
sanktionema skall kunna riktas juridiska detoch gåratt mot personer,

alltså inte EG-rättens regler härleda något direkt krav med-att ur
lemsländema införa straffrättsligt för juridiska Detatt ansvar personer.
kan i det här sammanhanget Tyskland har principiellanämnas att
invändningar använda benämningen straff det gäller sank-närmot att
tioner juridiska vilket torde skäl till detattmot ettpersoner, vara

konkurrensböter inte straff. Enligtsärskilt EG:s EG-är ärutsagt att
skall EG-reglema sanktioneras i enlighetdomstolens avgöranden med

den nationella liknandede bestämmelser finns i rätten över-omsom
sanktionema effektiva,trädelser under förutsättning äratt propor-

Medlemsländema friationerliga och avskräckande. alltså be-är att
skall utformashur sanktionsreglema under förutsättningstämma att

reglerna ändamålsenliga.är
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konkurrensrättEG:s6.2

EG. Deställning inomcentral är ettmycketharKonkurrensreglema en
syftenFördragetsRomfördragets attförverkligaförmedel genomatt

konkurrensbyggermarknadintegreradbidra till somgemensamen
ekonomiskafrämja denvilketföretag,självständiga är avsett attmellan

gällernormaltvadtillIgemenskapen.inomutvecklingen motsats som
pri-område. Detdetta ärsanktionsreglersärskildaalltsåfinns det

tillämpaKommissionenEG-kommissionenför attuppgiftmärt en
regler.dessa

Före-medlemsstaterna.gällande ikonkurrensregler rättutgörEG:s
dom-nationellainförreglerEG-rättensåberopakanenskildaochtag

denbådebeaktauppgiftisåledes harmyndigheter attochstolar som
före-principiharEG-rättenEG-rätten.ochlagstiftningennationella

överensstämmelsebristandeVidlagstiftning.nationellframförträde
alltsågällerrättsordninginternamedlemsstaternaochmellan EG-rätten

EG-rätten.
Rom-fördragetioch 86artiklarna 85byggerkonkurrensrättEGzs

ochavtalkonkurrensbegränsandeförbudprincipielltmed motett
komplet-Artiklarnamarknaden.ställningdominerandemissbruk av

rättspraxis.omfattandeochförordningarteras enav

Övervakning konkurrensreglernaav

Kommis-planeträttsligadetövervakaskonkurrensrättEG:s av
tillbeslutkommissionensöverklagamöjligheterfinnssionen. Det att
PåDomstolen.EG-domstolentillhandi sistaochFörstainstansrätten

och dom-myndigheternationelladockkanplanet ävennationelladet
reglerna.stolar tillämpa

detalje-vilken17/62förordningRådetstillämparKommissionen ger
undersökningsmöjligheter,Kommissionensföreskrifter förrade pro-

kon-överträdelserförböterbestämmelserochcedurregler avom
förordningen.ibestämmelsernaochkurrensreglerna mot

från denbesväröverklagasbeslut kanKommissionens somgenom
ärendenallaskall inteseptember 1989denSedan lbeslutet.berörs av

FörstainstansrättentillDomstolentillöverklagashandförsta utani som
överklagasrättsfrågorDärefter kanprövning.fullständigskall göra en

Domstolen.till
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Nationella myndigheter

EG:s konkurrensregler har framgått direkt effekt i medlemsstater-som
Den direkta effekten gäller dock inte alla delar konkurrensrätten.na. av

Artikel 85.3 reglerar möjligheten till undantag från det generella50m
förbudet i 85.1 kan inte användas nationella myndigheter. Attav
meddela undantag från bestämmelserna i artikel 85.1 kan enbart Kom-
missionen, beslut dock kan komma under Domstolens prövning.vars

Nationella har såväl skyldighet rättighet utkrävaattorgan som
enligt EG:s regler, under förutsättning Kommissionen inteattansvar

påbörjat undersökning det fallet. Om Kommissionen detgören av
upphör de nationella myndigheternas behörighet handlägga fallet.att

varierandeEn tillämpning konkurrensreglema kan givetvis inteav
inom varför finnsEG det vilket nationellaaccepteras ett system genom

domstolar kan begära tolkningsbesked från Domstolen hur vissom en
regel skall tolkas. För slutinstans föreligger enligt artikel i177en
Fördraget skyldighet hänskjuta tvistiga frågor EG-rättensatten om

innebörd till Domstolen. nationellarätta Den domstolen ställer elleren
flera frågor till domstolen har från den aktuella tvistengöraattsom en
i princip fristående tolkning den aktuella regeln.av

Förutsättningar för tillämpning artikel 85.1av

Tillämpningen förutsätter först och främst någon form avtal, beslutav
eller samordnat förfarande mellan företag. krävsDet inte uttryckliga
avtal samförstånd kan ligga till grund föräven tillämp-utan tysta
ningen. vadAv följer visst förfarande kansagts att ettsom nyss anses
strida EG-rätten det och tillåtits enligt nationellaävenmot prövatsom
regler. Förfaranden grundar sig myndighets eller regeringssom en
direkta rättsligt bindande beslut och föreskrifter, sammanslag-t.ex.
ningar företag motiveras beredskapsskäl med koncentrationav som av

följd, faller dock utanför tillämpningsområdet.som
Som andra kriterium för tillämpningen gäller det s.k.ett sam-

handelskriteriet. Förfarandet måste påverka den handelngemensamma
mellan medlemsländerna. l praxis har kriteriet kommit tolkasatt
mycket vidsträckt. räcker medDet potentiell påverkan, vilket inne-en
bär det inte finns något krav påvisbar effekt det räcker medatt utan

handeln i framtiden kan påverkas. Huruvida handelnatt ökar eller
minskar irrelevant, det räcker det gårär påvisa faktisk elleratt att en
tänkbar avvikelse från normala handelsmönster.

Enligt fast praxis faller alla avtal eller förfaranden hindrarsom
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för artikel Avtaltillämpningsområdet 85.till inomimport EG som
land vanligen intefrån till tredjeenbart reglerar EGexport anses

bestämmelserna.omfattas av
EG-domstolenutanför harjurisdiktion företag EGSåvitt gäller över

inomföretags avtal tillämpas EG.funnit det tillräckligtär att ettatt
ekonomiska enhetens princip,domstolen den s.k.Vidare har accepterat

liknandeföretag med dotterföretag ellerfrämmandevilken innebär att
dotterföretagetföremål för EG:s regelsystem,inom EG är attgenom

olika hänseenden.moderföretaget handlande i Förtillräknas att ett
dock givetvis företaget harverkställas krävsbötesstraff skall kunna att

EG.tillgångar inom
kon-förfarande ha begränsatkräver vidaretillämpningEn att ett

alltså effekt någonmärkbart krävskurrensen Detsätt.ett aven
effektenbetydelse vilken marknaddå givetvisbetydelse. harDet som

till.skall relateras
Ogiltighetenstrider artikel ogiltiga.avtal 85Alla ärmotsom

regler detavtalet strider EG:shela den deldrabbar mot mensomav
avtalet gäller. påandra delar Svaretmycket väl såkan att avvara

giltiga nationellavtalet alltjämtfrågan delar rättär avgörs avom av
avtalsrättsliga principer.enligt vanliga

artikel 86dominerande ställning imissbrukFörbudet mot av

skillnad från artikelhandlande företag, tillartikel 86 reglerasl ettav
förfaranden. grundläggandesamordnade Enflera företags85 som avser

oftaställning, vilket givetvismed dominerandefråga vadär avsessom
marknad bedömningen grundas på. Van-vilkenberoendeär somav

den relevanta marknaden såligen försöker myndigheterna avgränsa
möjligt.detsnävt ärsom

Brands-målet 27/76 definierat begreppethar i UnitedDomstolen
ställninghuvudsak följandedominerande ställning på i Ensätt. av

ståndföretag det iekonomisk styrka innehas sätterett attsomsom av
marknadeneffektiv konkurrens på den relevantahindra upprättandet av

utsträckning uppföra sig obe-i avsevärddet maktenatt attgenom ge
i sina konsu-konkurrenter, sina kunder och sista handroende sinaav

menter.
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San ktionssystemet

finns detaljerade bestämmelserDet Kommissionens befogenheterom
undersöka, procedurregler och bestämmelser böter för över-att om

trädelser konkurrensreglema. finnsReglerna i Rådetssagtsav som
förordning finns17/62. också regler böter för företagDet om som

förordningen.överträdelse bestämmelserna i Vi sanktions-presenterar
kortfattat i avsnitt 13.2.2. skall enbart böternaHär nämnassystemet att

företagenådöms skall eliminera ekonomiska fördelar detsom av
förfarandetotillåtna avskräcka både det aktuella företaget ochsamt

andra från liknande förfaranden i framtiden. Bötesstraffen har över
tiden, främst beroende avskräckningstanken, kommit bli mycketatt
höga. har tidigare kan påpekat det förord-Det inämnts nytt attmen
ningen särskilt beslut åläggande böter inte haratt ettanges om av
straffrättslig karaktär.

Bland övriga rättsakter har betydelse det gäller konkurrens-närsom
kan följande: Kommissionens förordning EEGrätten nämnas nr

fonn, innehåll och övriga detaljer beträffande ansökningar3385/94 om
fastställs i förordning för-och anmälningar rådets Rådets17,som nr

tillämpning konkurrensreglerordning EEG 1017/68 om avnr
inre förord-järnväg, landsväg och Rådetsvattenvägar,transporter

förfarandet för tillämpningning EEG 3975/87 konkurrens-nr om av
reglerna företag inom luftfartssektom, Rådets förordning EEG nr
4056/86 detaljerade regler för tillämpning artiklarna och 8685om av
i fördraget sjöfarten, Rådets förordning 2988/74EEG omnr pre-
skriptionstider i fråga förfaranden och verkställande påföljderom av
enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens och kon-transport-

april preskrip-kurrensregler, Kommissionens beslut den 6 1978av om
tionstider i fråga förfaranden och verkställande påföljder enligtom av

EuropeiskaFördraget upprättandet kol- och stålgemenskapen,avom
förordning 4261/88 de klagomål,Kommissionens EEG nr om an-

sökningar och förhör i rådets förordning 3975/87EEGsom avses nr
förfarandet för tillämpning konkurrensreglerna företag inomom av

luftfartssektorn, Rådets förordning EEG 2299/89nr om en upp-
förandekod för datoriserade bokningssystem, Rådets förordning EEG

kontroll företagskoncentrationer, Kommissionens4064/89nr om av
förordning de anmälningar, frister förhörEEG 2367/90 ochnr om

förordning 4064/89 kontroll före-i rådets EEGsom avses nr om av
förordningtagskoncentrationer och Kommissionens EEG 3384/94nr

förhöranmälningar, tidsfrister och enligt rådets förordning EEGom
kontroll företagskoncentrationer.4064/89nr om av
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sanktionertillämpligaDirekt6.3

EG-rättsligaÄven exempel pådetfinnskonkurrensrättensidanvid av
medlems-enskildai detillämpligadirektsanktionsregler ärsom

jord-tilldirektbidragengällerdetområden,På vissa närländerna. t.ex.
direktföljersanktioneradministrativas.k.såledesfinnsbrukare, som

densanktionsådanexempel är attförordningar. EttEG:s enav
skallJordbruksverkSveriges del Statensformyndighetenutbetalande

få,skullejordbrukarebidragsbeloppdetfrånavdrag omgöra ett en
medvetet, areal-vårdslöst elleruppgifter,felaktigalämnarhan om

falleti detberäknasAvdragetdjur.stödberättigadeantaletellerstorlek
från denprocentuellt avvikeruppgiftenfelaktigadenmycketefter hur

uppgifter kanfelaktigauppsåtligtelleravvikelserVidkorrekta. stora
period.vissunderstödprogramfrånuteslutasbidragstagare ett enen

skallenbarttidunder vissenskildedenbeslutasocksåkanDet varaatt
bidrag.reduceradetillberättigad

avgifteradministrativaantal fallmindreockså ifinnsDet ett som
och import-exportbidragvad gällerförordningar,direkt i t.ex.anges
mjölk ochöverproduktionjordbruksområdetlicenser samt av

medÖverproduktionsavgiftema likställadock inteär attsocker. repres-
sanktionsavgifter. Kon-ellerbötersanktionersiva typ somsammaav

ochmjölkfår producerasådani ställetstruktionen attär merman
måstesäljaemellertid villtillåtet. Omsocker är varanän mansom

olönsamt.det blirinnebärenhetavgift attbetala somperenman
ibidrageterhållamöjligtdetexportbidragengäller är attdetNär

kanförskottetföruppfyller kravenintesedanförskott. Om manman
erhållitz. frågaIbeloppdet150 %återbetalaåläggas ommanatt av

licensen.erhållaförsäkerhetställerdet attkrävsimportlicenser att man
förverkasförlicensharmängddenimporterarintesedanOm manman

säkerheten3.
slagsanktioneradministrativa nämntprincipviktig ärEn att nuav

innebärstraff. Detreglernationellapåverkaavseddainte somär att om
uppgifterfelaktigamedvetet lämnarjordbrukareexempel att somen

bidrag,erhållafordjurstödberättigadeantaletellerarealstorlek attom
straff.sanktioneradministrativasåväldrabbaskan somav

kravsanktionsbestämmelsemaSom EG-rättsligade ettfinns isagtsnyss
täckning.subjektiv

följande.i det2988/95:Jfr i EEGartikel bi 5.1Sanktionen
trettiotalifinnssäkerheterforverkandeLiknande ettbestämmelser avom

jordbruksomrâdet.förordningar inom
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Ramförordningen6.4

finnsDet anledning det kan komma ske påtagligatt anta att att en
förändring deni återhållsamhet visats med sanktionsbestämmelsersom
inom EG-rätten direkt tillämpliga. Som led i kampenär ett motsom
bedrägerier" riktas gemenskapernas finansiella intressen harmotsom
rådets förordning EG, EURATOM 2988/95 den 18 decembernr av
1995 skydd Europeiska gemenskapernas finansiella intressenom av
ramförordningen tillkommit. Kommissionen och medlemsstaterna
skall enligt kontrolleraEG-rätten gemenskapernas budgetmedelatt
används Ramförordningens regler avseddasätt. äravsett att ge
riktlinjer för regler skall komplettera de tidigare reglerna. Försomnya

åstadkomma effektivt sanktionsystem har det nöd-att ett ansettman
vändigt införa rättslig för alla de områdenatt en gemensam ram som
omfattas gemenskapspolitiken. detta sammanhang detI är värt attav
peka grundfördragen saknar regler de särskilda befogenheteratt om

behövs för materiella bestämmelser med horisontell räck-att antasom
vidd rörande kontroll och rörande åtgärder och sanktioner i syfte att
säkerställa skyddet gemenskapernas finansiella intressen. Ramför-av
ordningen har således tillkommit med åberopande artikel 235 iav

Euratomfördraget.Romfördraget och artikel 203 i
frånArtikel har följande lydelse. Om åtgärd gemenskapens235 en

för inom markna-sida skulle visa sig nödvändig denatt gemensamma
gemenskapens mål och detta fördragdens förverkliga någotram av om

nödvändiga befogenhetema, skall rådetinte innehåller de genom en-
förslag från kommissionen och efter ha hört för-hälligt beslut att

behövs.samlingen vidta de åtgärder som
administrativa åtgärder och sanktioner kan följaDe oegent-som

med ramförordningens bestämmelserliga förfaranden skall i enlighet
oegentligheterföras föreskrifter för olika sektorer.i Begreppet

definieras rörandeinbegriper bedrägeri detta i konventionenså som
finansiella bedrägeri-skyddet Europeiska gemenskapernas intressen,av

ramför-konventionen nedan. Med oegentligheter emellertid ise avses
gemenskaps-ordningen också varje överträdelse bestämmelse iav en

följden handling eller underlåtenheträtten är en av ensom av en
har lett eller skulle ha kunnat leda tillekonomisk aktör och som en

effekt för gemenskapernas allmänna budget ellernegativ ekonomisk

Enligt kommissionens årsrapport uppgick den totala omfattningen de1996 av
kommissionen underupptäcktes medlemsstaterna ochoegentligheter avsom

miljarder miljarder kr.1996 till ECU ca ll1,3
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otillbörlig utgift ellerantingenförvaltar,debudgetar genom ensom
från dekommerinkomsterbortfallminskning eller egnasomavgenom

räkning.gemenskapernasdirekt föruppbärsmedel som
tillgodose allmäntförreglerfinns ocksåramförordningen ettI att

kumulationför undvikaproportionalitetochrimlighetkrav samt att
straffrätts-nationellaochekonomiskgemenskapssanktioner artavav

förfarande.för ochsanktionerliga ett samma
tillämpningenhindrardettillämpasskallRamförordningen attutan

det gällerlagstiftning.straffrättsliga När över-medlemsstaternasav
inhemskaochEG-sanktionermellansamordningenväganden om

avsnitt 12.6.vi iåterkommersanktioner

innehållet ramförordningeniNärmare om

i denEG-förordningarinföras isanktionerskallförordningenEnligt
tillämpningriktigsäkerställaförnödvändigamån de att avär en

proportionella ocheffektivaskallSanktionemagemenskapsrätten. vara
skydd föradekvatsäkerställadärmedochavskräckande ett gemen-

någonendast åläggasfårSanktionerfinansiella intressen.skapens om
kraftigemenskapsrättsakt trättinförtsharsanktionema somgenom en

oegentligheten.före
ochåtgärdergemenskapskontroller,tillämpningförFörfarandet av
lag-nationellamedlemsstaternasregleras iprincipskall isanktioner

stiftning.
oegentlighet be-från detfyra årskallPreskriptionstiden att envara

emellertidkanår,inte underpreskriptionstider, dock tregicks. Kortare
kontinuerligasektorer. Förför vissagällerreglerföreskrivas i de som

denfrånlöpapreskriptionstidenskalloegentligheterupprepadeeller
ekono-flerårigaupphörde. Föroegentligheten t.ex.dådag program,

tillframåtminstonepreskriptionstidensigsträckerstödprogram,miska
varjeavbrytsPreskriptionstidenavslutning.definitiva avprogrammets

berördadenunderrättarmyndighetenbehörigadenåtgärd perso-som
oegentligheten.beivrautreda ellertill syfteharoch attsomnen om

innebäråtgärdefter varjelöpaåter ettPreskriptionstiden börjar som
dag dådenemellertidinträderPreskriptionenärendet. senastavbrott av

preskriptionstiden löperdubbladen attut utantid motsvararsomen
de fallisanktion,någonbeslutatmyndigheten utomden behöriga om

avvaktaniställtsharförfarandet ettadministrativa attdå det
slutförts.förfarandestraffrättsligtnationellt

administrativadenvarigenombeslutdetverkställighetFristen för av
beslutetdag dåfrån denlöperFristenår.ålagtssanktionen är tre
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vinner laga kraft. Preskriptionsavbrott och avbrott i verkställighet skall
regleras i nationell lag. Medlemsstaterna har möjlighet tillämpaatt
längre frister deän angetts.som nyss

åtgärderAdministrativa

allmän regel gäller varje oegentlighet skall medföraSom att atten en
förmån erhållits otillbörligt dras in. kan skeDetsättettsom genom

vederbörande förpliktas betala tillbaka utestående belopp eller deatt att
belopp uppburits otillbörligt Vidare kan indragningensätt.ettsom
ske vederbörande, helt eller delvis, förlorar garantiattgenom en som
ställts för begäran fönnånsäkerhet beviljats ellersom en om en som

Åtgärdernaförskott mottagits. skall begränsas till indragningnär ett av
den fönnån föreskrivs,erhållits så den kanräntasamt,som om som
beräknas fast räntesats.en

Handlingar innebär någon konstgjort uppfyllersättatt ettsom
villkor för få förmån, och där handlingarna alltså harkrävs attsom en
till syfte skall förmån i strid med avsiktema i dennågonatt en
gemenskapslagstiftning tillämplig, skall leda till förmånenär attsom

till den dras in. nämnda administrativainte beviljas eller Deatt nu
åtgärderna inte sanktioner.skall anses som

Sanktioner

Oegentligheter begås uppsåtligen eller oaktsamhet kan beivrassom av
följande administrativa sanktionergenom

betalning administrativa böter,a av

b betalning belopp överstiger de otillbörligenettav som summor som
mottagits eller inte betalas dvs. undanhållits i förekom-samt,som
mande fall, ytterligare belopp skall bestämmas tillDettaränta. ett

fastställasprocenttal skall särskilda regler och får intesom genom
överskrida den nivå absolut nödvändig för beloppetär attsom ge en
avskräckande effekt,

förlust, delvis, förmånhelt eller beviljats tillämp-c av en som genom
ning gemenskapsregler, aktören endast delvis dragit fördelävenav om

förmåndennaav

d utestängning från eller indragning förmånen under periodav en
efter den då oegentligheten begicks,
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erkännandegodkännande ellersådantindragningtillfällig somette av
stödprogram,gemenskapensideltagandeförkrävs

ivillkorenenligtställtsborgenellersäkerhetförlustf somenav en
otillbörligendenåterställande motsvararellerregler ensomsummaav

säkerhet,släppt

slagmotsvarandekaraktär,ekonomiskenbartsanktionerandra avg av
sektorerolikaförreglerdeistadgasvilka somomfattning,och om

och ibehovsärskildasektornsberördadenberoendeantagitrådet
givitrådetverkställighetsbefogenhetermed deöverensstämmelse som

kommissionen.

och denapunktenenligtböteradministrativamellanSkillnaden
skallbeloppsgränserbötemasenligt b varaär attsanktion angessom

fast-skallbförordning5 enligtsanktionenmedanibestämda resp.
undanhållnaellererhållnafelaktigtdetandelvisstillställas aven

deibestämmelsertillämpningenpåverkardetUtanbeloppet. avatt
iträderramförordningendåfinnsredansektorerolikaförregler som

elleruppsåtligenbegåssådanaoegentligheter änandrakraft kan som
kanintesanktionersådanatillupphovendastoaktsamhet somgeav

art istraffrättslig angettssanktionsådanmed somjämställas aven
punkterna a-g.

säkranågra ut-gårinte göradet attännupåpekasbör är attDet
Närfrågablikandetbötesbelopphöga om.hurtalanden somom

eftersomfråganlämnades öppenutarbetades manramförordningen
artikelEnligthänseende.i dettainflytandekommissionen stortville ge

antagandeförförfarandetreglerar avRomfördraget,b i189 som
tillförslagframläggakankommissionenenbartdeträttsakter, somär

anledning attfinnas troattdetkan synenallmänträttsakter. Rent
kommerintressen attekonomiska varagemenskapensmotangrepp

sträng.

Subsidiaritet

admini-sanktioner,ekonomiska t.ex.åläggandeförfarandeEtt avom
myndigheten,behörigadenbeslutavbrytasfårböter,strativa avgenom

medfrågaiinletts av-förfarande motstraffrättsligt personenettom

konkurrensrätten.överträdelserförSPå böterna avsätt somsamma
penalty.criminaluttryckligentalarförordningenden här omman
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seende faktiska förhållanden. avbrottEtt i det administrativasamma
förfarandet medför framgått preskriptionstiden tillfälligt upphörattsom

löpa. Det sagda gäller med förbehållatt för de administrativanu
gemenskapsåtgärder och gemenskapssanktioner, har vidtagitssom
enligt regler, inom olika sektorer, fanns före ramförordningen.som

Om det straffrättsliga förfarandet inte fullföljs, skall det administra-
tiva förfarandet återupptas. detNär straffrättsliga förfarandet har slut-
förts skall det administrativa förfarandet återupptas, i den mån detta
inte strider allmänna rättsgrundsatser, i första handmot torde propor-
tionalitetsprincipen Om det administrativa förfarandet återupptas,avses.
skall den administrativa myndigheten till den sanktionattse som

minst denutmäts i gemenskapsföreskriftema.motsvarar som anges
Myndigheten kan hänsyn till alla de sanktioner domstolta kansom en
ha ålagt för förhållanden.samma person samma

Sanktionssubjekt

Administrativa gemenskapsåtgärder och sanktioner får tillämpas mot
fysiska eller juridiska liksom andra enheter enligt natio-personer, som
nell lag har rättskapacitet, och har begått oegentligheten. Eftersomsom
det i förordningen talas criminal penalties måste det rimligenom anses

fråga straffansvar för juridiska Sanktionemaett kanvara om personer.
också tillämpas har deltagit i genomförandetmot personer som av
oegentligheten, dem skyldiga stå tillsamt är förmot attsom svars
oegentligheten eller förhindra den begås jfr företagaransvar.att

Kontroller

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder nödvändiga förär attsom
säkerställa sådana transaktioner involveraratt gemenskapernassom
finansiella intressen följer reglerna och verkligen Kontroll-äger rum.
åtgärderna skall anpassade till varje sektors särdrag och stå ivara
proportion Åtgärdernatill de eftersträvade målen. skall medanpassas
hänsyn till den administrativa praxis och de administrativa strukturer

finns i medlemsstaterna och skall bestämmas så de inte ledersom att
till orimligt ekonomiska svårigheter och administrativastora kostnader.

Arten och frekvensen kontroller platsen skall utförasav som av
medlemsstaterna, och de kontrollerna utförssätt skall vidsom
behov fastställas gemenskapsregler för olika sektorer förgenom att
säkerställa reglerna tillämpas på likformigtatt och effektivtett sätt,
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och upptäcka oegentligheter.gäller förebygga Reg-särskilt detnär att
förinnehålla de bestämmelser behövsskallför olika sektorerIerna som

kontroll tillnärmning förfarandenalikvärdigsäkerställaatt genom av
och kontrollmetodema.

praxiskontrollera nationell administrativKommissionen skall att
verifikatio-gemenskapsreglema, nödvändigamed attöverensstämmer

ochmed gemenskapsinkomsterdessafinns och överensstämmerattner
finansiellaförhållanden dessaunder vilkagemenskapsutgifter samt

kommissionenkangenomförs och kontrolleras. Dessutomtransaktioner
förreglernavillkor iplatsen enligt deutföra kontroll angessom

varje sektor.
2185/96förordningRådetssammanhang bördettaI även nämnas nr

utsändautförda kommissionensinspektionerkontroller och avom
oegentligheter.ochupptäcka bedrägerierföri medlemsstaternaplats att

Bestämmelsernanovember 1996.den ärFörordningen 11antogs
verksamhetsområden inomallaavsedda tillämpasatt gemen-

befogenheterrättsligakommissionenFörordningenskaperna. attger
i medlems-ekonomiska aktörerbedrägerikontroller hos s.k.utföra

angivnaingripandenför kommissionensFörutsättningarna ärländerna.
avseddainteförordningens bestämmelseruttalat äroch det attär att
bedrägerierför motverkamedlemsländemaspåverka atteget ansvar

kontroller förfår utföraKommissionenoegentligheter.andraoch att
organi-därgränsöverskridande oegentligheter,ellerutreda allvarliga

oegentligheterinblandad,medlemsstaterfrån flerabrottslighetserad är
förkontrollerförstärktanödvändiggörmedlemsstatläget i attnär en

intressena ochfinansiellaskydd för deteffektivtsäkerställa tryggaett
medlemsstatsgemenskapen, ellerskyddsnivå inomlikvärdig enen

komplettera deavseddabestämmelserFörordningensbegäran. är att
bestämmelsersektorsbundnagrunderna i rörrättsligatidigare som
bestämmelser.gemenskapsrättenskontrollertraditionella av

sanktionssystemetsvenska6.5 Det

Även betydande in-fåkanefterhandramförordningen antas ettom
sanktioneraskommeröverträdelser EG-rätten ärflytande hur attav

varjeankommerfortfarande detdockprincipenden generella att
har vi iHittillsskall sanktioneras.hur överträdelserland bestämmaatt

EG-förordningar. DetöverträdelserkriminaliseravaltSverige att av
sanktio-enbart behöveröverträdelse EG-rättenberor bl.a. att aven

krävsoaktsamhet. Detelleruppsåtligenden har begåtts avneras om
brukar subjektivaSverigeenligt EG-rätten. Istriktalltså inte ansvar
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rekvisit inte användas utanför straffrätten. Som i avsnitt kan5.1.2sagts
sanktionsavgifter i allmänhet dömas behöver fastställaut utan att man
skuld hos någon.

Ett medlemsland kan i och för sig fritt välja sanktionera över-att
trädelser EG-förordning krav subjektiv täckning, dvs.utanav en
ålägga strikt Ur övergripande perspektiv det dockett äransvar. ovan-
ligt på nationell nivå ha sanktioner krävs ochatt strängare än som som
kan gälla i andra EG-länder. Medlemsländema har normaltantas
ingen anledning genomdriva EG-rätten hårdare krävs efter-att än som

detta ofta kan innebära det inhemska näringslivet missgynnas iattsom
förhållande till konkurrenter i andra medlemsländer.

Det sagda brukar tala strikt och det harmot ettnu anses ansvar
varit Sveriges hållning i frågan, i falläven de inte har något natio-

nellt särintresse i fråga.viss Något sådant intresse finns normalt inteen
eftersom EG-reglema primärt avsedda skydda den inreär är att gemen-

marknaden och inte enskilda länders intressen.samma
En anledningen till Sverige företrädesvis valt kriminal-att attannan

isera överträdelser EG-förordningar överträdelser svenskaär attav av
bestämmelser reglerar eller liknande förhållanden i allmän-som samma
het kriminaliserade.är

börDet betonas den nationella friheten endast gälleratt ut-
formningen sanktionssystemet. När det gäller vilka förfarandenav som

förbjudna eller påbjudna följer detta heltär EG-rätten. straff-Deav
rättsliga regler hänvisar till EG-rätten innefattar mängd olikasom en
förfaranden också kan ändras tid den svenska lag-över utan attsom
stiftningen förändras. Som exempel kan jordbruksområdet, där EG har
sitt utbyggda regelsystem, nämnas.mest

Jordbruksreglema uppbyggda grundval Romfördragetsär av
jordbruksbestämmelser, dvs. artiklarna 38-43. Reglerna jordbrukets
område mycket omfattande och svåröverskådliga. finnsär Det 19
grundläggande förordningar marknadsreglering i fråga olikaom om
jordbruksprodukter. miljö-För och strukturstöden finns tiotalett
grundläggande förordningar. grundförordningarDessa i regel ändra-är
de antal gånger. Grundförordningama kompletteras omkringett stort av
l 000 eller mindre viktiga tillämpningsförordningar. dessaAv ärmer
omkring 400 rådsförordningar och återstoden kommissionsförord-
ningar. Till detta kommer det varje år utfärdas mellan och3 000att
4 000 kommissionsförordningar i vilka det fastställs bl.a. importav-
gifter och exportbidrag. EG-rätten emellertid inte bara olikautgörs av

rättsakter också avgöranden från EG-domstolen. Påtyper utanav av
jordbruksområdet finns omkring domstolsutslag.900

tillämpningenFör EG:sjordbrukspolitik har Sverige infört lagenav
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Tillämp-jordbruksprodukter.förordningarEG:s1994:1710 omom
femuppräkning deför lagenningsområdet grupperavgenom enanges

stöd ellermedkompletterasskallEG-förordningar genomavsom
sammanfattandelagen deniförfattningarnaaktuellalagen. De ges

jordbruksprodukter. femDeförordningarEG:sbeteckningen om
tillämpningsområdeinom lagensfaller ärförordningar somgrupperna

förordningarEG:s om

jordbruksprodukter,marknadsreglering avl
inteRomfördragets bilagaomfattasprodukter men somavsom-

marknadsreglering,omfattas någonav

jordbruksprodukter,framställtsharprodukter avsom-
driftsekono-ochinkomstförhållandenfrågauppgiftsskyldighet i om-

ijordbruket,förhållandenmiska

denanvänds inomomräkningskursersärskilda gemensammasom-
jordbrukspolitiken.

förord-den förstamarknadsreglering, dvs.Förordningarna gruppenom
Praktisktjordbrukspolitiskai EG:skärnan tagetningar, system.utgör

marknadsreglering.föremål föralla är
detharjordbruksprodukterförordningarEG:si lagenll §l omom

överträdelserkravettillgodoseförstraffbestämmelserinförts attatt av
innebär bl.a.BestämmelsernanationellisanktionerasEG-reglerna rätt.

EG:sbryteroaktsamhetelleruppsåtligen motdenatt av grovsom
fängelse iellertill böterdömsjordbruksprodukterförordningar om

föreskrifterbrytergäller denmånader. Detsamma mothögst somsex
andra be-ochkvalitetsnormeri frågastöd lagenmedmeddelade omav

beslutvillkor iellerjordbruksprodukterhandeln medförstämmelser
föreskrifterna. lellerförordningarnamed stödmeddelatshar avsom

tillintefall dömsringa ansvar.

Bedrägerikonventionen6.6

detuppmärksammaskallframhållitshar detdirektivvåraI att
gällerdetEU-samarbetetspågår inom närreformarbete ramsom

registretkapitel i7De förtecknade i 03 överfinnsförordningar som avses
otherforce andlegislationCommunityofDirectoryEGT-rättsaktergällande

instructions.Communityof theacts
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bekämpningen ekonomisk brottslighet, särskilt fusk inom EU:sav
bidragssystem. Vid sidan den s.k. ramförordningenav som nyss
redogjort for vad det mellanstatliga samarbetetär inomsom avses
EU:s s.k. tredje pelare.

Inom for det samarbetet har konventionen den juli26ramen av
1995 skyddet Europeiska gemenskapernas finansiella intressenom av
bedrägerikonventionen utarbetats. Medlemsstaterna betraktar kampen

bedrägerier riktar sig Europeiska gemenskapernas finans-mot motsom
iella intressen, fråga intresse ingår i detgemensamtsom en av som
samarbete inrättats med stöd avdelning i Romfordraget.VIsom av
Europeiska unionens råd rekommenderar konventionenatt antas av
medlemsstaterna i enlighet med ländernas konstitutionella bestäm-
melser.

Medlemsstaterna vill konventionen säkerställa derasattgenom
straffrättsliga bestämmelser effektivt bidrar till skyddasätt att
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. pekarMan att
bedrägerier riktar sig gemenskapernas inkomster och utgiftermotsom
i många fall inte begränsade till enda land och de oftaär ett att
genomförs i form organiserad brottslighet.av

Definitionen bedrägeri i konventionenav

Det finns definition begreppet bedrägeri riktar sig moten av som
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

detNär gäller utgifter varje uppsåtlig handling eller uppsåtligavses
underlåtenhet hänföra tillär attsom

användning eller presentation falska, felaktiga eller ofullständigaav-
uppgifter eller dokument, detta leder till medel från Europeiskaattom
gemenskapernas allmänna budget eller från de budgetar förvaltassom

Europeiska gemenskaperna eller for deras räkning otillbörligenav
uppbärs eller innehålls,

undanhållande information skall lämnas i enlighet med sär-av som—
skilda föreskrifter, gärningen har effekt,om samma

användning sådana medel for andra syften dem medlenänav som—
ursprungligen har beviljats för,

frågal inkomster varje uppsåtlig handling eller uppsåtligom avses
underlåtenhet hänföra tillär attsom
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ofullständigafelaktiga ellerfalska,presentationelleranvändning av-
Europeiskafrånmedelleder tilldettadokument,uppgifter eller attom

förvaltasbudgetarfrån deellerbudgetallmännagemenskapernas som
minskasräkningeller för derasgemenskaperna ettEuropeiskaav

olagligt sätt,

medi enlighetskall lämnas sär-informationundanhållande somav-
effekt,hargärningenföreskrifter,skilda sammaom

gärningen harerhållits,lagligenförmånmissbruk omsomenav-
effekt.samma

Införande

föråtgärderlämpligaochnödvändigavidta attskallMedlemsstaterna
för-straffrätten. Denationellatill denbedrägeridefinitionenöverföra

straff.med Detbeläggasskalldefinitioneninnefattas ifaranden som
bedrägerierallvarligamindrefrågadetintegäller dock ärnär somom

detkr och000kring 35 närunderstigande 0004värden ecuavser
natio-enligtomständigheterförsvårandenågra statsföreliggerinte en

lagstiftning.nella
föråtgärdernödvändigavidtaskall också attMedlemsstaterna
falska,tillhandahållandeuppsåtligtellerupprättandeuppsåtligt av

dokumentuppgifter ellerofullständigafelaktiga eller sammasom ger
gärningarnagällerstraff.med Detbeläggsbedrägerier,effekt omsom

ellergärningsmannaskapantingenstraffbelagda,redaninte är somsom
definitionen. Detenligtbedrägeritillförsökelleranstiftanmedhjälp,

bedrägerierallvarligamindre sagts.sådanahellergäller inte nysssom

påföljderStraffrättsliga

nödvändiga föråtgärderde attskall vidta ärMedlemsstaterna som
anstiftanmedhjälp,liksomkriminaliserats,förfarandensådana som

beläggsbedrägeridefmitionen,igärningartill deförsökeller avsessom
påföljder.straffrättsligaavskräckandeochproportionellamed effektiva,

frihetsberövandefall, sådanaallvarligaiåtminstoneskall,Däribland
utlämning ingå.medförakanpåföljder som

minimi-detminstbedrägerierdefall rörallvarligaMed sommenas
får inteminimibeloppfastställt. Dettamedlemsstatvarjebelopp som

enhälligt ändraRådet kankr000kring 425överstiga O0050 menecu
minimibeloppet.
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det fråga sådana mindre allvarliga bedrägerierNär är sagtsom som
kan medlemsstat dock föreskriva andra påföljder straffrättsliga.änen

Straffrättsligt för företagsledareansvar

Medlemsstaterna skall enligt de principer finns i nationell rättsom
vidta nödvändiga åtgärder för företagsledare eller andraatt personer
med befogenhet fatta beslut eller kontroll inom företagetutövaatt ett
skall kunna straffrättsligt ansvariga för avsedda bedrägerier,göras om
gärningen har begåtts för företagets räkning ärav en person som
underställd dem.

Jurisdiktion

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga föråtgärder kunna utövaatt
jurisdiktion de gärningar enligt konventionen haröver statensom
belagt med straff när

bedrägeri, delaktighet i eller försök till bedrägeri Europeiskamot-
gemenskapernas finansiella intressen helt eller delvis begås inom dess
territorium liksom bedrägeri där vinningen uppkommer inom det
territoriet,

territorium medverkar till ellerinom dess medvetetpersonen-
anstiftar sådant bedrägeri inom medlemsstats territorium,en annan

gärningsmannen medborgare i den berörda medlemsstaten varvidär-
dock den lagstiftning, får ställa villkor gärningen ärstatens attsom

straff den där den begicks här finns möjlighet förbelagd med i stat en
sig.medlemsstaterna att reservera

Övrigt

finns bl.a. bestämmelser utlämning och åtal samarbeteDet samtom
lagföringinbördes rättshjälp, utlämning, överförandet.ex. avgenom

domareller verkställighet har meddelats i medlems-av som en annan
stat.

frånBestämmelserna i konventionen hindrar inte medlemsstaterna
föreskrifterbesluta nationella går de skyldigheterutöveratt somom

följer konventionen.som av
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna till dentexterna
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följerskyldighetergenomför delagstiftningnationella avsomsom
konventionen.ibestämmelserna

tjänstemänKorruption av

nivånationellsåvältjänstemänblandkorruptionDet somattantas
tillbedrägeriervidfaktorbidragandeiblandgemenskapsniva är en
tilltilläggsprotokolletförstaDetintressen.finansiellaför EG:sskada

undertecknadeskorruption. Detsådanbehandlarbedrägerikonventionen
1996.septemberden 27

juridiskaförAnsvar personer

bedrägerikonventionentilltilläggsprotokollandranyligen harHelt ett
behandlar bl.a.protokollDel Dettai B.bilaga 8undertecknats se

uttalasinledningen ärl att parternajuridiskaför personer.ansvar
kanintressenfinansiellagemenskapernasEuropeiskamedvetna attom

juridiskabegåsgärningarhotasskadas eller personerssomav
viktigtpenningtvätt. Detinnebär attgärningaroch ansesvägnar som

effektivtkonventionsländerna sättinom ettstrafflagstiftningen
finansiella intressen.gemenskapernasEuropeiskaskyddatillbidrar att

vidnödvändigtdetövertygade attärsig attParterna säger omvara
den intemåni denlagstiftningennationelladenbehov geranpassa

bedrägerifallvidtilljuridiskaställamöjlighet avatt ansvarpersoner
för demfördeltillbegåspenningtvättochkorruptionaktiveller som

finansiellagemenskapernasEuropeiskaskadakanellerskadaroch som
intressen.

juridiskdefinierasBl.a.definitioner.finns vissaartikel ll person
tillämpligenligtställningdennaharenhetVarjeföljande.enligt som
offentligaandraellerundantagmedlagstiftning, staternationell av

egenskaphar idebefogenheterdeutövandetvid avsomavorgan
Myndighets-organisationer.offentligainternationellastatsmakter samt

bestämmelserna.alltså inteomfattasutövning av
åtgärdervidta de ärmedlemsstatvarjeskallartikel 2Enligt som
gärning.straffbarskallpenningtvättförnödvändiga att vara en

bestämmel-Enligtartikelregleras iJuridiska ansvarpersoners
attjuridis-säkerställaåtgärder förnödvändigavidtasskall det attserna

ochkorruptionaktivbedrägeri,förtillställaskanka ansvarpersoner
försökellerbrotttill sådantanstiftanellermedhjälpellerpenningtvätt

varjeförmåntill derasbegåsbedrägeritill agerarsompersonavsom
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antingen enskilt eller del den juridiska organisa-som en av personens
tion. förutsättningEn för den juridiska skall dockpersonens ansvar

gärningsmannen har ledandeatt ställning inom den juridiskavara en
organisation grundad befogenhet företrädapersonens den juri-att

diska eller befogenhet fatta beslut den juridiskapersonen, att perso-
eller befogenhetvägnar, kontroll inomutöva denatt juridiskanens

Emellertid skall juridisk också kunna ställaspersonen. tillen person
brister i övervakningnär eller kontroll, skall utförasansvar som av en

i ledande ställning, har gjort det möjligt förperson ären person som
underställd den juridiska begå bedrägeri eller aktivattpersonen
korruption eller penningtvätt till förmån for den juridiska personen.
Ansvaret for juridiska utesluter inte lagföring fysiskapersoner av

gärningsman,är anstiftare eller medhjälparepersoner till be-som
drägeri, aktiv korruption eller penningtvätt.

l artikel finns4 bestämmelser påföljderna förjuridiskaom personer.
Det grundläggande kravet juridiskär har fälltsatt tillen person som

i enlighet med artikel 3 kan bli föremål for effektiva, välansvar av-
vägda och avskräckande påföljder. Påföljderna för juridiska personer
skall innefatta bötesstraff eller administrativa avgifter och kan innefatta
andra påföljder, såsom fråntagande till offentliga förmånerrätt ellerav
stöd, tillfälligt eller näringsförbud, rättslig övervakningpermanent samt
rättsligt beslut upplösning verksamheten.om av

Vidare innehåller protokollet bl.a. bestämmelser förverkande,om
samarbete, dataskydd, överföring uppgifter och EG-domstolensav om
behörighet.
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Utländsk7 rätt m.m.

Inledning7.1

gällerstraff.dömas till Detjuridiskakanländermånga1 personer
iTrenden Europaekonomisk verksamhet.begås iförsärskilt brott som

enhetstraffa kollektivmöjligheterinförfler länder attär att somen
kapitel beskrivnai avsnitt 6också detsammanhangetdetsådan. 1 är

intresse.sanktionssystemenEG-rättsliga av
ivad gällerkortfattat redovisamycketkommerHär att som

frågor.följandekoncentreraVi kommerländer.olikanågra att oss

juridiska personerstraffansvar förfinns deta
straffansvaretvilka omfattasb av

selek-brott, elleromfattar samtligagenerellt, dvs.straffansvaretc är
utvalda brottomfattar vissadvs.tivt,

svåra brottvid enkla ellerföreträdesvisstraffansvaretanvändsd

fakultativtobligatoriskt ellerstraffansvarete är

förekommervilka sanktionerf

individuellttillför juridiskastraffansvarförhåller sighurg personer
straffansvar

Danmark7.2

för juridiskaStraffansvar personer

juridiskamöjligt dömalänge varitdet sedanDanmark har1 att perso-
Straffansvaret förjuridis-böter.näringsverksamhet tillutövarner som

specialstraff-preventiva verkningarnaförstärka deka avpersoner anses
ändamålsenlig placeringbefrämjabestämmelser,rättsliga av an-en

brottspåföljden kanmedföralagöverträdelserför attsamtsvaret an-
bärkraft tillekonomiska ochstorlek, ochjuridisktill personspassas en

till följd brottet.verksamheten Ytter-uppkommit ifördelarde avsom
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ligare motiv tala för straffansvar för juridiskaett ettsom anses perso-
det finns behov kunna straffa juridisk vidär att ett attner av en person

s.k. fel.anonyma
omfattarStraffansvaret alla juridiska kommuner ochävenpersoner,

Verksamheter drivs enskilda näringsidkare enkelt-staten. som av
mandsvirksomheder omfattas straffansvaret för juridiskaav personer,

de med hänsyn till sin storlek och organisation kan jämställas medom
juridiska personer.

En selektiv ordning

Straffansvaret för juridiska kräver stöd i den särskilda straff-personer
bestämmelse tillämpas. innebära straffansvaret förDetta attansessom
juridiska inte blir omfattande nödvändigt.än ärpersoner mer som

Tillämpningsområdet omfattar företrädesvis näringsreglerande be-
mindre allvarligtstämmelser, och brotten slag.är av

Ansvarsförutsättningarna

förutsätterStraffansvaret för juridiska lagöverträdelseattpersoner en
har begåtts i den juridiska verksamhet.personens

Straffansvar för juridiska förutsätter också lagöver-attpersoner en
verksamheten kan tillräknas eller fleraträdelse i ären personer som

knutna till den juridiska Därmed både ledningen ochpersonen. avses
Ävenandra anställda. gärningar begås medsom av enpersoner annan

anknytning till den juridiska anställning kan föranledaänpersonen
straffansvar, gärningsmannen kan handla representantanses somom

krävs inte gärningen hänförasför den juridiska Det kanattpersonen.
till viss bestämd s.k. fel omfattas.ävenutanen person anonyma

Ansvarsförutsättningarna därutöver uppfyllda lagöver-är om en
trädelse kan tillräknas den juridiska sådan. Därmedpersonen som avses

lagöverträdelsen kan läggas verksamheten till last grundatt t.ex. av
organiserats felaktigt ellerarbetet kontrollen varit bristfällig.att att

i princip lagöverträdelseVad har orsakatsär attsom avses en genom
tillsyn och kontroll i verksamheten. företags-bristande det gällerNär

för underlåtenhetledningens tillfredsställandeutövaattansvar en
tillsyn och kontroll dansk i princip helt vad gäller irättmotsvarar som
Sverige avsnittse 2.7.
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Ett fakultativt ansvar

särskilda straffbestämmelsernabåde straffeloven och de användsI
kan påläggas bötesansvar.uttryckssättet den juridiska Detatt personen

fakultativt. domstol kan finna juridiskinnebär Enäransvaret attatt en
till straff ansvarsförutsättningarnainte skall dömas ärtrots attperson

uppfyllda.

Sanktionerna

Straffet för juridiska penningböter. bestäms enligtBöternaärpersoner
beskaffen-principer i straffloven. lagöverträdelsensallmänna Förutom

till juridiskasvårhet skall särskild hänsyn denhet och tas personens
förtjänst eller bespa-betalningsförmåga. skall också till denHänsyn tas

förväntas få.lagöverträdelsen fått eller kan Sammantagetring gersom
förväsentligt högre böter juridiskadet stöd för döma änatt ut personer

inga beloppsgränser för bötesstraffen.för fysiska. finnsDet

Förhållandet straffansvarindividuellt straffansvar och förmellan
juridiska personer

till straffansvar utesluter intejuridiska kan dömasAtt att an-personer
för lagöverträdelse.fysiskakan utkrävas personer sammasvar av

bör införas någon prioritetsordninghar detDet övervägts om
straffansvar.för juridiska och individuelltmellan straffansvar personer

dubbelbestraffning undveks.medföra onödigkunde bl.a. ManDet att
eftersominte föreslå sådana bestämmelserhar för någraattstannat

olika områden. På vissa lagstift-bör lösas olika inomfrågan sätt
förstaför juridiska komma iningsområden bör straffansvar personer

princip endast bör utkrävas iden individuella ihand medan ansvaret
ligga till handsfall. andra situationer kan detsärskilda l närmast att

lagöverträdelsen. sistnämnda gällerden anställde straffas för Detenbart
trafikförseelser.t.ex.

7.3 Norge

Straffansvar för företag

för företag.bestämmelser straffansvarhar Del Norge nu-man om
infördesvarande. bestämmelserna I99 l

.
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företag definieras i lagtexten.Begreppet Därmed i principavses
bolag, föreningar, eller andra sammanslutningar, enskilda näringsidka-

stiftelser offentligaoch verksamheter. förarbetena anförsl det ärattre,
förutsättning för straffansvaret det finns anställda eller uppdrags-atten

i verksamheten Ot. 27 25. företag skallEtt enbarttagare prp. nr. s.
straffrättsligt ansvarigt det rimligt med hänsyngöras tillom synes

omfattningen dess verksamhet, bl.a. i beaktande antalet anställdaav av
och omsättningen.

En generell ordning

Straffansvaret för företag gäller samtliga brott, straffbe-oavsett om
finnsstämmelsen i straffloven eller i specialstraffrätten.

Ansvarsförutsättningarna

Straffansvaret förutsätter straffbestämmelse har löverträtts.att en
rättspraxis har det innebär samtliga objektiva rekvisitansett att attman
för individuellt straffansvar skall uppfyllda.vara

krävs inte de objektiva rekvisiten subjektivtDet täckta efter-äratt
straffansvar för företag kan dömas ingen kanäven görasutsom om

personligt ansvarig för brottet. Konstruktionen möjligheter attger
straffa företag för s.k. kumulerade fel.

Straffansvar för företag kräver vidare den eller de överträttatt som
straffbestämmelse har handlat företagets handlandeDenvägnar.en

förskall ha positivt stöd sitt handlande, i avtal, sedvana eller lag.t.ex.
företag kan straffrättsligtEtt ansvarigt inte enbart förgöras an-

ställda och därmed jämställda förockså vad självständigutan en upp-
dragstagare kan byggherre straffas förT.ex. vad sker igör. en som en
anlitad verksamhet. Omfattningen uppdragstagarensentreprenörs av
verksamhet har betydelse för bedömningen liksom uppdragstagarenom
också företag. såväl uppdragsgivarenNär uppdragstagarenär ett ärsom
företag kan i princip bägge straffas.

företag kan inte straffansvarigtEtt för förfarandengöras ärsom
illojala företaget behöver inte ha lagöver-mot gynnatsmen genom en
trädelse för kunna straffas för den.att

Ett fakultativt ansvar

Straffansvaret för företag fakultativt. Domstolen kan finna före-är att
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inte skall dömas ansvarsförutsättningarna uppfyllda.ärtaget trots att
straffansvaret fakultativt innebära ocksåAtt åklagarenär attanses

kan lägga ned förundersökningen henleggelse han detattom anser
inte finns tillräckliga skäl straffa företaget.att

Vid bedömningen företag skall straffas beaktas bl.a.ettav om om
straffet kan ha preventiv verkan. innebäraDet före-antas att ettanses

endast bör straffas det hade kunnat förhindra lagöverträdelsen.tag om

Sanktionerna

Straffet för företag böter. företag kan dömas till böterEttär även om
straffbestämmelsens straffskala enbart innehåller fängelse. Bötesstraffen
skall så de verkar avskräckande och normgivande förmätas ut att
framtiden. företag med god ekonomi kanFör det med hänsyn till
omständigheterna leda till höga finnsböter. inga beloppsgränserDet
för bötesstraffen.

påföljd företag kan fråntasEn är rätten utövaatt ett attannan
verksamhet eller förbjudas verksamhet i vissa former. Detutövaatt
sistnämnda innebär företag förbjudaskan framställaatt ett t.ex. att en
viss produkt. Förbud verksamhet tillämpas endastutöva äratt avsett att

det motiverat med hänsyn till allmänna intressen. exempelSomnär är
förarbetena företag flerai gånger uppsåtligen ellernämns att ett av

giftigtoaktsamhet släpper mängder avfall den anled-ut storagrov av
villningen inte bekosta reningsanläggning.att man en

Finland7.4

förStraffansvar juridiska personer

straffansvar förbestämmelser juridiska trädde i kraftNya om personer
Enligt dessa kan juridisk dömas samfundsbot.1995. till s.k.en person

princip kan samtliga juridiska dömas tilll ävenpersoner ansvar,
statliga och bolag.kommunala Statens och kommunernast.ex. ansvar

omfattar dock inte brott begås under offentligutövning maktsom av
jfr begreppet myndighetsutövning.

En selektiv ordning

Straffansvaret för juridiska gäller de brott där sådantettpersoner
särskilt stadgat och sådana stadganden förekommer endast iäransvar
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förstrafflagen. begränsningen har valtsfråga brott enligt Den attom
samfundsboten litet.tillämpningsområdet förhålla

skall användas endast vid relativtStraffansvar för juridiska personer
särskilt motiverat vid verksamhetallvarliga brottstyper. Ansvaret anses

sanktionens brottsförebyggandeomsorgsfullt eftersomplanerassom
behövs vidinteeffekt då Manstörst. att ansvaretantas anservara

anförsobetydliga enstaka brott. Bl.a.och inte vidlindriga brottstyper
allmänhet torde kräva såjuridiska istraffansvar föratt enpersoner

juridiskahändelserna inom denomfattande utredning attpersonenom
obetydliga brott.inleda sådan i frågaresursslöseridet att omenvore

det gällerstraffa juridiskaBehovet störst näratt ansespersonerav
subventionsbe-bemärkelse. Miljöbrott,brottslighet i videkonomisk

marknadsföringsbrott, konkurrens-näringsbrottdrägerier och vissa
och bestickningmissbruk företagshemlighetföretagsspioneri,brott, av

straffansvar.för de juridiska Detkärnområdet är sagtutgör personemas
utvidgastillämpningsområdet vid behov kanatt senare.

Ansvarsförutsättningar

krävs detskall kunna dömas tilljuridiskFör attatt ansvarpersonen
endast fysiskaverksamheten. Principenibrott har begåtts attett perso-

fast.skyldiga till brott stårkan siggöraner
juridiskahandlat denmåste haGärningsmannen personens
ledningen eller stå iskall tillhöratill dess förmån. Hanellervägnar

juridiskauppdragsförhållande till denellerarbets- tjänste- personen.
ledning har varit delaktigjuridiskadet denVidare krävs att personens

sådana omständigheterbegicks ellertillåtit brotteti brottet eller attatt
juridiska verksam-dendet kan konstaterasföreligger attatt personens

föroch försiktighetbedrivits med tillräckliginte harhet attomsorg
väsentligt ha ökatFörsummelsen måsteförebygga brottet. sättett

verksamhet.i den juridiskabegå brottmöjligheten ettatt personens
det intekan dömasStraffansvar för juridiska ävenut ompersoner

eller gärningsmannengärningsmankan redas ärut om avsomvem
straff. skall dockanledning inte döms till Detnågon omstän-avannan

framgå brott har förövats.digheterna klart ettatt

fakultativtEtt ansvar

kanfakultativt. Domstolenför juridiskaStraffansvaret ävenärpersoner
skallföreligger finna straff inteför straffansvarförutsättningar attom
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den juridiskadömas det gäller bedömningenNärut. av om personen
domstolen helhetsbedömning.skall dömas skall göra en

Sanktionerna

femtusen och högst fem miljoner mark.Samfundsboten minst Botenär
beaktande och omfattningen den juridiskafastställs med artenav av

eller ledningens andel. Vidare påverkar denunderlåtenhetpersonens
storlek.juridiska ekonomiska ställning botenspersonens

Förhållandet Straffansvar och straffansvar förmellan individuellt
företag

och företag straffasfinns hindrar fysiskingetDet att ettpersonsom en
prioritetsordningen finnsgärning. Några bestämmelserfor omsamma

straffas och vid straff-bedömningen företag skallinte. Vid ettav om
följer överträdel-beaktas andra reaktionermätningen skall som avom

blandhar handlat dessdrabbar någon vägnar, annat omsomsen
straffas.fysisknågon person

Tyskland7.5

för juridiskaadministrativtEtt ansvar personer

straffrätten och förvalt-mellan den egentligaTyskland skiljerI man
straffrätten regleras brott Straftatenningsstraffrätt. den egentligaI
ordningsförseelser Ordnungswidrig-förvaltningsstraffrättenoch i

infördes ochOrdnungswidrigkeiten år 1952keiten. generell lagEn om
ordningsförseelser OWiG.gällande lagenår infördes den1968 omnu

sig frånordningsförseelser skiljerMycket förenklat kan säga attman
mindre lagöver-ordningsförseelsema svårabrott på det ärsättet att

geldbussebeivras med hjälp penningsanktionerträdelser somsom av
straff.inte anses som

finns kanStraffansvar för juridiska inte. Juridiska personerpersoner
omfattar främst juridiskatill geldbusse.däremot dömas Ansvareten

sammanslutningar inte har självständigvissaävenpersoner, sommen
rättskapacitet kan dömas.
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Ansvarsförutsättningarna

juridiskEn kan först och främst ådömas geldbusse, någonperson om
inom viss angiven personkrets begår brott eller ordningsför-etten en
seelse. princip består personkretsenl dem eller ingår iär ettav som
ställföreträdande för den juridiska dvs. styrelse-t.ex.organ personen,
medlemmarna och den verkställande direktören i aktiebolag.ett
Personkretsen i drag det brukar benämnda denmotsvarar stora som
verkställande ledningen för juridisken person.

ytterligare förutsättningEn brottet eller ordningsförseelsenär att
innebär åsidosättande den juridiska skyldigheter ellerett av personens

den juridiska fått eller kommer få ekonomiska fördelaratt attpersonen
lagöverträdelsen.genom

ledningenkan juridiskDärutöver dömas, ien person om personer
uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter den tillsyn erforder-ärav som
lig för undvika överträdelser bestämmelser sanktioneradeatt ärav som
med straff eller geldbusse. krävs bestämmelsernaDet skyldig-att avser
heter förknippade med verksamheten och kanärsom som anses avse
ledningen sådan. skyldighetenAtt skall gälla ledningsperso-ävensom

sådana skall förstås i vidsträckt betydelse, otillå-t.ex.nerna som anses
varuinförsel överträdelse sådan skyldighet gällerten vara en av en som

i ledningen skyldigheten i första hand måstetrots attpersoner anses
gälla det företag för vilket införseln sker. uppsåtet ellerKravet
oaktsamhet gäller enbart i förhållande till åsidosättandet tillsyns-av

och behöver alltså inte omfatta överträdelsen sådan. Detansvaret som
räcker med orsakssamband mellan bristen tillsynsansvareti ochett
överträdelsen. eller ordningsförseelsen naturligtvisBrottet måste ha
skett i samband företagetsmed drift i verksamheten.

En ordninggenerell

Ansvaret omfattar i princip samtliga brott och ordningsförseelser. Det
krävs dock framgått bestämmelserna skyldigheterattsom avser som
kan förknippade med verksamheten, vilket medför det främstattanses

näringsreglerande bestämmelser kommer fråga.iär som

Den personkrets här i huvudsak densamma enligt vårtärsom avses som
företagaransvar dvs. verkställande ledningen.
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fakultativtEtt ansvar

det gällerNär ordningsförseelser gäller s.k. opportunitetsprincip,en
vilken innebär myndigheterna kan från föraavstå talan i mindreatt att
allvarliga fall. medförDet också det sällsynt föräratt attmer man
talan juridiska avseende mindre allvarliga brott ochmot person
ordningsförseelser.

Sanktionerna

första handI ådöms geldbusse. Beloppet bestäms med utgångspunkt i
det brott eller ordningsförseelse har begåtts i verk-är ettom en som

samheten. frågaOm det brott begåtts uppsåtligen kanär ettom som
geldbussen uppgå till och förl 000 O00 DM oaktsamma gärningar till
500 000 Om lagöverträdelsen hänföra tillDM. ordningsförseelserär att
bestäms geldbussen enligt den skala gäller för den aktuella över-som
trädelsenz.

geldbusse finns möjligheterUtöver till sak- och värdeförverkande,
främst de ekonomiska fördelar uppnåtts. Vid vissa bestämda över-som
trädelser Wirtschaftsstrafgesetz och lagen konkurrensbegräns-av om

möjligtningar det helt dra ökningen företags vinst.är även att ettav

Förhållandet individuelltmellan och för juridiskaansvar ansvar

förutsättningEn för juridisk skall kunna dömas till geld-att en person
busse fysisk har begått brott eller ordningsför-är att etten person en
seelse. möjligt lagföraDet såväl den fysiska gärningsmannenär att

den juridiska för och lagöverträdelse, och detsom personen en samma
finns ingen prioriteringsordning mellan de olika formerna av ansvar.

7.6 Frankrike

Straffansvar för juridiska personer

Bestämmelser straffansvar finns i den strafflagen code pénalom nya
trädde i kraft den l 1994. Dessförinnan fanns enbart civil-som mars

geldbussekatalog utgiven i Sachsen 1994 finns olika överträdelseren
angivna med beloppsgränser. Det högsta beloppet 100 000 DM.är
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fallspeciellai vissajuridiskaför etträttsligt samtpersoneransvar
administrativt ansvar.

Ävenalla juridiskaomfattarStraffansvaret staten.utompersoner
straffansvaret. Detomfattaspartier ärpolitiskafackföreningar och av

sammanslutningaravgörande.det Ingarättssubjektiviteten är somsom
kommunalaochomfattas.rättssubjekt Kommunerinte är organegna

samband medharför gärningarstraffansvarigaintekan göras som
funk-public-serviceoffentligrättsliga funktionerutövningen derasav

tioner.
harjuridiskaförstraffansvarInförande ansetts vara enpersonerav

deansågsstrafflagen. Deti denreformernaviktigaste attde nyaav
ledde tillfallimmunitet i mångastraffrättsligajuridiska personernas

främstlaglydnaden,negativ inverkan närhadeochstötande resultat
social-miljölagstiftninglagstiftning,näringsreglerandegällde samtdet

arbetsmiljölagstiftning.och
förstraffansvaretmedsambandiförtjänar attDet nämnas att man

individuelladetjusteringargjordeinfördes ocksåjuridiska avpersoner
företagar-juridiskainomföretagsledningenförstraffansvaret personer

ingensyfteiinskränkningarinnebar vissa attDessajusteringaransvar.
gjort.verkligenvad hanförfå bäraskulle änmeraansvar

ordningselektivEn

särskiltfinnssådantbrott därenbart degällerStraffansvaret ett ansvar
finnsLagteknisktförordning. ansvareteller reglementeangivet i lag

omfattasstraffbestämmelsertill deanslutningangivet isärskilt avsom
tillämpningsområdet.

principtillämpningsområdet; iomfattasföljande brottstyperT.ex. av
framkallandekroppsskada,tillvållandeegendomsbrott,samtliga av

olaganarkotikabrott,diskriminering,olagarasism,fara för annan,
privatlivet.och brottarbetsmiljöbrottverksamhet,medicinsk mot

grund-och brottterrorism statensSlutligen kan motävennämnas att
straffansvaret.aktuelladetomfattasläggande intressen nuav

Ansvarsförutsättningarna

juridiskafysisk DebegåttsharbrottkrävsDet ettatt person.av en
för denbegångetskallbegå brott. Brottetinte varapersonerna anses

deningå iskallGärningsmannenräkning. ettjuridiska avpersonens
Gärningarför den.ellerjuridiska representantvarapersonens organ
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medförainte eller kan intebegås representanter ansvarsom av organ
för juridiska personer.

enligteller flera fysiskaMed i princip personer somavses enorgan
föreskrifter fått förinternalag eller den juridiska ansvarpersonens

i första hand denföretagsledning. företagadministration eller I avses
ord-styrelsen. Föreningarverkställande direktören och I t.ex.avses

utskottet.föranden och det verkställande
ställföreträdare inte DetMed ärrepresentant organ.somavses en

fullmaktfått särskilt uppdrag ochkrävs i princip attatt representanten
vanlig-medförföreträda den juridiska Det representanterattpersonen.

deras handlandeområde inom vilkethar ganska vältvis avgränsatett
för juridiskakan utlösa den personen.ansvar

Sanktionerna

finns intetill böter.och främst kan juridiska dömas DetFörst personer
skall efterstraffmätningen. Domstolamanågra särskilda principer för

Ännu rättspraxisintefastställa straffet. harsamlad bedömningen
uppgå till femmaximaltför kanutvecklats. juridiskBöterna en person

förfysiskmaximala bötesstraffet förgånger det sammapersonen
brott.

ellermedkombinerasbötesstraff för juridisk kanEtt enen person
flera bl.a. följande sanktioner.av

likvidationupplösninga genom

vissfem år,b förbud för alltid eller under viss tid, högst utövaatt
verksamhet eller fleraen

tid,vissunderövervakningförordnande särskild förvaltning ellerc av
femhögst år

deldenfemstängning för alltid eller under viss tid, högst år,d avav
företaget driftstället där brottet begicks

utestängning från offentlig upphandlinge
värdeförverkandef sak- eller

offentliggörande domeng av

före-finns speciella sanktioner inskränkervissaDet även ettmer som
krediter.möjligheter erhållatags att
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Förhållandet straffansvar straffansvarindividuellt och förmellan
juridiska personer

straffa såväl fysisk juridisk förmöjligtDet är att personen som en en
finns inga bestämmelser någon prioritets-gärning.och Det omsamma

olika ansvarsformema.ordning mellan de

Nederländerna7.7

juridiskaStraffansvar för personer

enbart bestäm-innehöll ursprungligennederländska strafflagenDen
1950-talet infördesfysiska Understraffansvar förmelser personer.om

involveradeför juridiskamed straffansvarett nytt system personer som
brott.tillämpligt för allablev 1976ekonomiska brott. Systemet

jämställs vissa rättsfigurerstraffansvaretVid tillämpning somav
Offent-enskild firma.juridiskarättssubjekt medinte är t.ex.personer,
de be-straffansvaret,företag omfattasochligrättsliga omavorgan

straffansvariga förde kan intenäringsverksamhetdriver görasmen
myndighetsutövning.

ordningEn generell

straffansvaret för juridiskabakombärande tanke ärEn attpersoner
kanräkning vidarejuridiskutförs förgärningar utanen personssom

medför brott kunnajuridiska Dettillskrivas den ettatt ansespersonen.
juridisksåväl fysiskbegås person.som av enav en

alla brott,juridisk begåprincip kan ävenI typer avpersonen
juridiskatalan har förtsmord.uppsåtliga brott När mott.ex.som

förseelser.fråga förflesta fall varithar det i de om ansvarpersoner
Överträdelsema främst reglerari lagarbestämmelserhar avsett som
näringsverksamhet

Ansvarsförutsättningarna

i princip desammaför juridiskaAnsvarsförutsättningama ärpersoner
skall i principsubjektiva sidafysiskför Brottets varaperson.som en

i förhållande till juridisktäckt även person.en
det harbegå brotträttspraxisjuridisk har iEn ansetts omperson

hand-fysiskapåverka denmöjligt kontrollera ellervarit att personens
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lande och omständigheterna tyder handlandet har godkänts elleratt
i fall tolererats den juridiska Handlandet behövervart av personen.
dock inte ha skett enligt den juridiska instruktioner, medförapersonens
fördelar för den juridiska eller ligga inom dess huvud-personen ens
sakliga verksamhetsområde. principI räcker det dock den otillåtnaatt
gärningen subjektivt täckt hos den fysiska handlar.är Heltperson som
oförutsett handlande kan ha skett den juridiskamotsom anses perso-

vilja skall dock inte medföra den ha begått brott.att ettnens anses

Ett fakultativt ansvar

Straffansvaret i princip fakultativt. När det gäller frågan åtalär om
skall väckas juridisk det avgörande åklagarenmot ären person om
räknar med fällande dom. Han alltså inte åtala så fortär tvungen atten
förutsättningar föreligger.

Åklagaren har också möjlighet erbjuda juridisk elleratt en person
fysisk betala visst bötesbelopp och därigenom undgåatten person

rättegång. det gällerNär överträdelser näringsreglerande lagstiftningav
kan detta ske både vad gäller brott och förseelser. Erbjudandena accep-

ofta företagen eftersom de vill undvika publicitet. Enteras överens-av
kommelse kan träffas efter det åtal väckt, vilket inteäven är äratt
ovanligt.

Sanktionerna

Samtliga verkställbara påföljder kan ådömas juridisk Bort-person.en
från bestämmelse innebörd juridiskaböter försett atten av personer

döms enligt särskildahögre bötesstraffskala finns inganärmastut
regler straffmätningen iför juridiska ligger dockDetom personer.
sakens Vidjuridisk fängelse.inte kan dömas tillnatur att en person
straffmätningen skall enligt beakta brottetsallmänna principerman
svårhet, kringgraden klandervärdhet omständigheteroch övrigaav
gärningen.

ÄvenI praktiken används förverkandeböter påföljd.mest avsom
egendom och publicering vinningsbrottdomen förekommer. Vidav
döms den juridiska vinning för-till böter samtidigtpersonen som ev.
verkas.
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Förhållandet straffansvar straffansvar förmellan individuellt och
juridiska personer

den juridiska och demStraffansvar skall utkrävas av personen av som
ellergämingen skall begåsgivit instruktioner sättatt annatsomom

prioritetsordning finns inte.har för gämingen. Någonansvaret

England7.8

enheterStraffansvar för kollektiva

lika vedertagetkollektiva enheter i EnglandStraffansvar för är som
Jämförelser med det engelska kom-individuellt straffansvar. systemet

slag, dels rättsreglerpliceras där finns rättsregler tvådetatt somavav
dels skriven lag,s.k. law,utvecklats i rättspraxis statutorycommon

law.
unincorporatedjuridiskainteKollektiva enheter är personersom

law.för överträdelserbodies straffrättsligtbär inte commonansvar av
offences kanskriven lagöverträdelser statutoryNär det gäller av

detstraffas. Påenheter juridiskakollektivaandra änäven personer
redan Criminal 1827området innehöll Lawstraffprocessuella act av

bestämmelserMotsvarandekollektiva enheter.bestämmelser togsom
föreskrifter skulle uttrycketEnligt dessai Interpretation 1889.Actupp

kollektiv enhet bodyastraffbestämmelseri olika ävenavse enperson
tydligtdet inteunincorporateof är att mot-corporate omorpersons

sådanframgå brottetkanavsedd. Motsatsen ärattärsatsen avgenom
sexualbrott.enhet inte kan begå brottet,kollektiv t.ex.natur att en

talarkollektiv enhetinte uttrycketanvänderFortsättningsvis utan om
juridiska personer.

ordningEn generell

olika metoder,straffansvariga enligt tvåkan bliJuridiska personer
vikarierandevikarierande Detidentifikation och ett ansvar.somgenom

enskildaocksåjuridiskainte enbartgäller utanansvaret personer
medan principenunder 1800-taletutveckladesnäringsidkare. Det om

l940-talet.underidentifikation utvecklades
påkallat arbets-Straffansvar ansågsvikarierande närEtt mest en

skyldighet i verksamhetenålagts absolutprincipalgivare eller enannan
arbetsgivare bäraTill början kundeåsidosattes.och skyldigheten etten

medförde allmänöverträdelserstraffansvar förvikarierande som
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skadeståndsrättenden utomobligatoriskainflytandeolägenhet. Under av
näringsreglerandeöverträdelserstraffansvaret tillutvidgades avavseav

och säkerhet.allmän ordningbestämmelserbestämmelser och om
vikarierandemedförabestämmelse kanvissFrågan ett ansvar,om en

ordalydelsen ochbestämmelsens syfte,bl.a.utgångspunkt imedavgörs
skyldighetens natur.

vikarierandeåläggastöd förbestämmelsede falll ettattgeren
straff-bärajuridisksåväl fysiskstraffansvar kan personsom enen

arbetsgivare.egenskapi t.ex.avansvar
principentillämpasstraffansvar inte kanvikarierandede fall ärl om

juridiskkonstruktion medgeridentifikation tillämplig. Denna att en
för i principmedverkandegärningsman ellerstraffas annansomperson
vikarierandeinteprincipen tillämpashelst,brott närvilket mensom

i fråga.kommakanansvar
principomfattar alltså iför juridiskaStraffansvaret samt-personer

sintillenbart brottetTillämpningsområdet begränsasliga brott. attav
juridiskkan begåssådant detmåste samt attattnatur personav envara

straff-frihetsstraff finns iböter. enbartbestraffas med Ombrottet kan
juridiska uteslutet.förskalan är personeransvar

Ansvarsförutsättningarna

identi-befattningshavarevissaidentifikation innebärPrincipen attom
straff-juridiskajuridiska Denfieras med den ärpersonenpersonen.
hand-förgärningar, såsombefattningshavaresför dessaansvarig eget

verkställandestyrelsen,dethuvudsak kanlande. l ärsäga attman
företagsledandebefattningshavare iandra högreoch vissadirektören

Andrajuridiskaför denkan utlösaställning ansvaret personen.som
enligt prin-straffansvarkollektiva enhetenådraanställda kan inte den

begå de brottjuridiskaidentifikation.cipen Den personen ansesom
straffansvaret förutsätterbegått.ledande befattningshavarnadesom

i frågakommafördelar, kanuppkommit någrainte det utan t.o.m.att
harkollektiva enheten. T.ex.dendelvis har riktatsbrottetäven motom

deklarationerfalskabestående iför skattebrottbolag dömts attett
bedrägeriersyfte döljaiförfarandet skettlämnats in, atttrots att som

bolaget.begåttbefattningshavarnade ledande mot
ellerarbetsgivarestraffansvaret drabbarvikarierandes.k.Det annan

åliggerskyldighetfullgöraöverlåterprincipal att somenannansom
inågonhuvudsak deninnebär iarbetsgivaren. Det gettatt annansom

förbärsysslorvissauppdrag sköta ansvaretegetatt upp-ansvar,
oftast ianvändsstraffansvarVikarierandehandlingar.dragstagarens
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fråga brott där arbetsgivare specialsubjekt, och den straffbelagdaärom
handlingen beskrivs oftast med verb sälja, i besittningt.ex.som vara

eller inneha. vikarierandeDet kan drabba såvälansvaret sagtsav som
juridiska fysiskapersoner som personer.

Sanktionerna

Juridiska straffas med böter enligt bestämmelserpersoner samma som
fysiska det gäller allvarligaNär brott i skriven lag liksom ipersoner.

finnslaw, det inte andra begränsningar bötesstraffenscommon av
storlek den allmänna principen i rättspraxis böterna inte fårän att vara
orimliga förhållandei till straffsubjektets betalningsförrnåga. l special-
straffrätten finns det ofta bestämmelser högsta bötesbelopp,ettom som
särskilt det gäller näringsrättslig reglering ofta ganska låga.när är
Ibland förekommer det högsta bötesbelopp föreskrivet föräratt ett
fysika förinte juridiskapersoner men personer.

engelsk finnsI rättslig figur benämns injuction ochrätt en som som
vanligen innebär någon meddelas förbud eller påbud talanatt ett av

åklagare. kan tillämpas vadDetta gäller juridiska ochävenen personer
används ibland böter inte har medfört företag vidtagitnär att t.ex. ett
rättelse. företagetOm bryter sådant förbud meddelatsmot ett som av
domstolen bestraffas detta Contempt of court och det blir då oftasom
fråga mycket kännbara bötessstraff.om

Förhållandet mellan individuellt straffansvar och straffansvar för
kollektiva enheter

frågal brott begåtts företagsledningen, där den juridiskaom som av
kan ansvarig enligt principen identifikation, kan igöraspersonen om

princip fysiskabåde den gärningsmannen och den juridiska personen
åtalas.

Det enbart den juridiska bär straffansvaret för brottär personen som
bestämmelser reglerar den juridiska skyldighetermot som personens

och begås befattningshavare lägre nivåer. Företagsledningensom av
kan enligt allmänna principer inte ansvariga för sådana brott. lgöras
näringsreglerande lagar brukar det därför ofta finnas uttryckliga
ansvarsbestämmelser för företagsledare. bestämmelserDessa såär
utformade företagsledarna döms för brottde företaget haratt som
begått. förFörutsättningen i sådana fall oftast brottetär attansvar
begåtts med ledningens samtycke eller varit följd ledningenatten av
försummat sitt i något hänseende.ansvar
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7.9 USA

fir juridiskaStraffansvar personer

engelska. Påtraditioner från denbyggerRättsordningen i USA
enheters straff-kollektivaEngland har reglernaisätt omsamma som

utvecklingenprincip följträttspraxis och iutvecklats i utom-avansvar
främst juridiskaskadeståndsansvar. Detobligatoriskt är personer som
kollektiva enhetervissa andrastraffas ocksåkan t.ex.sommen

självständiga rättssubjekt.de intepartnerships, ärtrots att

ordningEn generell

juridiska såvälgällastraffbestämmelserAlla sompersoneranses
dömasjuridisk kanframgår.inte Enfysiska annat personpersoner om

dömsverksamhet. praktikeni dess Ibegåsför alla slags brott som
handel ochde lagar reglerarför brottföretag främstdock mot som

näringsverksamhet.övrig

Ansvarsförutsättningarna

den juridiskai sin tjänst hosskall ha begått brottetGärningsmannen
gämings-torde det krävasgäller uppsåtliga brottdetNär attpersonen.

Även brottintresse.handla i den juridiskaavsett att personensmannen
straffansvar förkan föranledajuridiskadenbegåtts mot personensom

den.
olika be-kunskaper hoskumulativ skuld, dvs.s.k.godkännsl USA

medföratillsammansihop ochfattningshavare kan räknas att t.ex. upp-
den juridiskauppfyllt i förhållande tillför visst brottsåtskravet ärett

personen.
straffansvar.arbetsgivares DetutlösaSamtliga anställda kan en

till denkänt till eller borde ha käntföretagsledningenkrävs inte attatt
kan intejuridiskaförövades. Denstraffbelagda gärningen personen

kunnatledningen gjort vad denvisaheller undgå att attansvar genom
för förebygga brott.att

Ett fakultativt ansvar

Åklagarna tillämparobligatoriska åtalsregler i USA.ingafinnsDet en
lämpliga.fall deopportunitetsprincip och åtalar i des.k. ansersom
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Sanktionerna

straff, fördet gäller utmätning bl.a. böter juridiskaNär av personer,
finns i komplicerade regleringar bl.a. innefattardet USA relativt som
s.k. sentencing guidelines Corporate Criminal Liability, Kathleense F.

f..Brickley, uppl., finns sådana guidelines både2 1992, ll Det närs.
det straff för juridiska och för befattningshavaregäller den personen

för bötesstraffen mycket vida och kaninom denna. Gränserna be-är
roende brottets svårhet variera mellan motsvarande 35 000 kr och

Ävenmiljoner kr. förverkande och förbud kan komma i fråga500 som
påföljder juridisk i anledning brott.mot aven person

Förhållandet straffansvar straffansvar förmellan individuellt och
juridiska personer

straffas enskild lagförs förjuridiska kan någonDen utan attpersonen
Åklagaren väckasbrottet. kan själv bestämma åtal skall denmotom

juridiska eller bägge.enskilde eller den motmot personen
befattningshavare personligen ansvariga förhuvudregelSom är

Liksom i England har det ibrott de begår i verksamheten. USAsom
och inte dess ledninggällt i princip enbart den juridiskaatt personen

underställda. emellertidstraffas för gärningar begåtts Det ärsom av
befattningshavare ansvariga för brottmöjligt ledandegöra utan attatt

dvs. för underlåtenhetsbrott. Förenklatde själva utfört handlingar,
fallet ledande befattningshavare underlåteruttryckt kan detta bli om en

medveten visst otillåtet förfarandeingripa han seäratt att etttrots om
f..l63a.a. s.

Europarådets rekommendation7.10

88 18No. R

Bakgrunden

Rekommendationen har först och främst sin grund i ökandeatt ett
näringsverksamhet. anförsantal lagöverträdelser sker i dessaDet att

för föråstadkommer betydande skador såväl det allmänna som en-
skilda. bör placeras där fördelarna den olagligaDet sägs att ansvaret av

och ofta peka de fysiskaverksamheten uppstår, det svårtär att ut
förbär överträdelse.ansvaretpersoner som en

fast principer medlems-Avsikten inte lägga regler ochär att som
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ochmöjligheterpeka väg-följasigförpliktar attutanatt gestaterna
motverkagrundtankentillsigansluterländerfor de attledning som

juridiskaförstraffansvaröverträdelser personer.genom

Innehållet

juridiskaförStraffansvar personer

bestämmelserinförarekommenderasmedlemsstaterEuroparådets att
verksamheteroffentligaochför privatastraffansvarförstödsom ger

ijuridiskabedrivsekonomiskt slag personer.somav
tillämpligaandradet finnsbeaktasemellertid ocksåskallDet om

straffprocess.fastställsavgifter o.d.sanktionssystem, utant.ex. som
dedenintelagöverträdelserför är art attsärskiltgällerDet avsom

brottslig.utpekasnågonföranledabörnödvändigtvis att som

Ansvarsförutsättningarna

straffbestämmelser ägeröverträdelsergällabörAnsvaret rumsomav
kannågonoberoendeverksamheten ut-utövningenunder av omav

inte.ellergärningsmanpekas som
straff-skalljuridisk görasbedömningenVid personenav om

detöverträdelsevilken slagsvidläggassärskild viktskallansvarig
skallStraffansvaretsamhället.förskadeverkningardessgäller och

juridiskaklandra denanledningfinnsdetfall dåomfatta att personen
begås.överträdelserliknandeförhindrabehovoch attattett av

denochöverträdelsenimedverkatharinteledningenfall dådeI
lagöverträdelsermotverkaföråtgärdernödvändigaallavidtagit atthar

straffas.inteföretagetbörnäringsverksamheten,i

Sanktionerna

kansanktionerolikakatalogfinnsrekommendationenl varasomaven
egendomförverkandebl.a. böter,tillämpa. Därlämpliga nämns avatt

den,vinningellerlagöverträdelsen utgörvidanvänts avsomsom
fore-verksamheten,deleller vissverksamhetförbud utövaatt av

domen.offentliggörandeskadorläggande samtatt avreparera
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Förhållandet mellan individuellt straflansvar och straflansvar för
juridiska personer

Straffansvaret för juridisk bör kunna ådömas samtidigten person som
individuellt straffansvar utkrävs. Särskilt i företagsledandepersoner
ställning bör individuellt straffansvariga de integöras uppfyllernär
sina skyldigheter.
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kunnajuridiska8 Bör personer
straffas

Inledning8.1

reglernautvärdera hurochkartläggadirektivenenligtVi skall om
tillförslagbakgrunden lämnadentillämpatsharföretagsbot samt mot
försanktionssystemeffektivtståndtillsyfteiförändringar ettatt

inteingåruppdragetnäringsverksamhet. övervägaI attbrott inom om
länder bör gåandravissagäller i övervadmedi likhetSverige som

utgårDirektivenjuridiskaförstraffansvarmedtill personer.ett system
riktatstraffansvarutgångspunkten motsjälvklarafrån denalltså att ett

juridiskaförstraffansvarhandförstaienheterkollektiva är ett perso-
konstruk-den vedertagnaocksådettakapitel 7framgått ärSom avner.
frågan.den Iuppfattning iingenVi harinternationellt.tionen annan
angåendeövervägandenallmännavåravi redovisaskallkapiteldetta

juridiskasanktionerstraffrättsligasärskilda motbehovet personerav
fall böri sådessauppbyggnadprincipielladenoch ges.som

problemställ-bakgrund tilltecknat8.2i avsnittviEfter det att en
sanktionerolikadediskuteratillavsnitti 8.3övergårningarna att

de kravvad mån dessaoch i etttillgängligafinns motsvararsom nu
sammanhangetdetdirektiven.i Isanktionssystemeffektivt avsessom

reglernahurutvärderingochkartläggningockså denredovisar vi av
utförtdirektivenenlighet medivitillämpatsföretagsbot har somom

slutsatsVåri Del B. äroch 4 attbilagoma 3deleni deni övrigtse
sanktions-effektivtkravenintesanktionernuvarande ettmotsvarar

sank-förändratinföraförtalarskäl därförstarka ettoch attattsystem
tionssystein.

bestraffningsammanhangdärefter i vilkabehandlar viavsnitt 8.4I
möj-slutsatseffektivt. Vår ärkan attjuridiska antas varapersonerav

detbetydelsemindre närbestraffningsådantill ärligheterna aven
falldessabrottslighet.ekonomisk lsystematiskallvarlig ochgäller mer

juridiskaandraaktiebolag ochallmänhetianvänds sompersoner
betalningsförmåga.saknarheltbrottslighetenefterbrottsverktyg som
juridiskastraff förmedmeningsfulltskalldetFör personeratt vara
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stabilitet och överlevnadsfonnåga.dessa har viss Dettakrävs att en
främst utformas med siktestraff för juridiska börtalar för att personer

härtill förnäringsreglerande lagstiftning. Med hänsyn bör ansvaret
till sådana fall då brottsligheteninte begränsasjuridiska är avpersoner

kvalificerat slag.mer
finns skäl ändra detfrågan detavsnittl 8.5 atttar upp om

juridiska skallsånuvarande brottsbegreppet på sätt ävenatt personer
undvika sådanbrott. Enligt direktiven börkunna begå enanses

ändring inte bör skeockså någonomdefiniering. Vår slutsats är att av
fysiskakan begåsprincipen brott endastatt av personer.

attjuridiskaolika för ochavsnitt diskuterar8.6l emotargument
kan begå brott.till straff de inteskall kunna dömas även ompersoner

principiell karak-främst systematiskde invändningarVår slutsats är av
tillräckligt förordning intesådankan riktas väger tungttär mot ensom

riktadjuridiskavstå från beteckna rentmotatt att repres-personen en
sanktion straff.siv som

Bakgrund8.2

kollektivafrågan sanktionerredovisat hartidigareSom motom
varit föremål föri näringsverksamhetsamband med brottenheter i

behovetl970-talet. Enighet har råttbörjanöverväganden sedan omav
lämpliga utform-uppfattningarna denmedansådana sanktioner omav

bedömningar. Fråganfor skiftandevarit föremålningen ävenom
straff tagits idömas till harbör kunnajuridiska samman-upppersoner

förmån för andra lösningar.avvisats tillhar hitintillshanget men
År vid brottförverkanderegelnsärskildainfördes den i1982

ocksåsamband därmedi kap.näringsverksamhet 36 4 § BrB. I antog
sådanariktlinjerna för utformningennämndariksdagen de tidigare av

tillgodoseområden förutsattes kunnavissasanktionsavgifter som
sammanhangetavsnitt deteffektiva sanktioner 5.1.1. lbehovet seav

formerfinna lämpligaarbetet meduttalade emellertid riksdagen att att
fortsätta. Arbetet leddekollektiva enheter bordeför förett ansvar

nuvarande reglernabeslöt deefterhand till riksdagen år 1986att om
de börhar i uppdragféretagsbot övervägaatt om er-om som nu

sättas.
sanktionerkomplettera de andraavseddFöretagsboten att somvar

specialstraffrätten.finns i brottsbalken och i
tillräckligtindividuella straffansvaret intedessa ansågs detAv som

näringsverksamhet. Möjlig-synpunkt vid brott ipreventivverksamt ur
otillräcklig efter-förtjänster ansågs ocksåförverka brottsligaheten att
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till vinstutsiktenelimineraförverkande kaninte ettgenomsom man
ansågs inte kunnasanktionsavgiftemaOchf..1985/86:23 14prop. s.

speciella områden.sanktionerbehovettillgodose änannatav
kundesanktionbestraffandebehövdesdetSlutsatsen att somenvar

krävdeverksamhet. Deti derasbegås brottdetföretagriktas närmot
anledninghadeföretagensådanainfördesregler attde attatt varsom

förfaranden skullebrottsligarisk förbeaktansvärdräkna med atten
förluster.till kännbaraleda

utvecklingSamhällets

föränd-kanskegenomgåttsamhällslivet störrehar1900-taletUnder
tidigarestrukturerlokalaochsmånågonsin tidigare. Deringar än som

ellerkompletteratsutsträckningi alltsamhället harbar störreupp
ocksåochsvåröverskådligamed större, anonymamerersatts mer

haftharregleringarochförfattningarstatligaMängden ensystem. av
explosionsartad utveckling.närmast

organisationsformerochverksamheteroffentligaochBåde privata
harårUnderkomplicerade.blivitochockså vuxithar senaremer

blivit alltorganisationerochföretagintemationaliseringenockså av
medförttvekanharutvecklingenantyddahärtydlig. Den utan enmer
och risker.nackdelarocksåfinnsdeteffekter. Menpositivalång rad
skadeverk-medbrottheltförUtvecklingen har typeröppnat avnya

aktuella.lika Detframstodintetidigareslagningar ett somsomav
angelägnaskadarallvarligtlagöverträdelsergäller bl.a. gemen-som

fornackdelartilllederellermiljön,samhällsintressen, ent.ex.samma
konkurrens-ellermarknads-medborgare, närt.ex.större somavgrupp

fårbrottslighetförhar vägenöverträds. Deträttsliga regler öppnat som
skerutsträckningbetydandeländer. Iolikai fleraåterverkningar nu

taktverksamhet. Ijuridiskaforberörda brott inom personersramen
ordningbehovetnaturligtdetutvecklingenmed den att somär enav

lagöverträdelserdessajustmotverkakaneffektivt typersätt avett
vissabakgrund tillviktigtvekanalltblir Detta utgörstörre. utan en
skalldenoch hurbrottslighetenekonomiskadendelar debatten omav

motverkas.

utvecklingeninternationellaDen

kapitel 7.straff setilldömasjuridiskaländer kanmångaI personer
straff-inför reglerländerAllt flertydlig.också heltTrenden är om



206 juridiskaBör kunna straflas SOU 1997:127personer

för juridiska framgåttSom finns möjlighetenansvar personer. att
straffa juridiska i våra nordiska grannländer. Straffansvar förpersoner
juridiska finns också bl.a. i England, Frankrike och Neder-personer
länderna. Tyskland har i praktiken innebär straffansvarett system som
for juridiska personer.

Det skäl i våra nordiska grannländer har vägaansettsom man
för straffansvar för juridiskatyngst detett svårtär äratt attpersoner

det individuella straffansvaret till brottets betydelse för denanpassa
juridiska verksamhet. Inom för det individuellapersonens ramen

kan förhållanden hänförliga till den juridiskaansvaret ärsom personen
inte beaktas i någon utsträckning. Det ledastörre till detattanses
individuella straffansvaret ineffektivt styrmedel då det gällerär ett
brottslighet i juridisk verksamhet. Allmänpreventiva skälen persons
skulle således tala för den juridiska sådan skall kunnaatt personen som
dömas till straff.

Så har det i förarbetena till lagstiftningen i Finland anförtst.ex. att
motivet för miljöbrott ofta så kostnadsinbesparingar de iär stora att
rättspraxis vanligen utdömda straffen på några tiotal dagsböter och
konñskerandet den i domstolen svårvärderade ekonomiska fördelenav
många gånger har lätt motvikt.vägt som

Som skäl för straffansvar för juridiska har också anförtsett personer
klandret vid brottslighet i juridisk verksamhet böratt riktasen persons

direkt den juridiska Lagstiftningen ställer ofta kravmot personen. upp
riktar sig den bedriver verksamhet visst slag. Strävanmotsom som av

bör så direkt möjligt rikta klandret denatt motvara som som ansvarar
för verksamhet medfört för samhället icke önskvärdatten som en
situation har uppkommit. Om denne juridisk bör klandretär en person
kunna riktas direkt den juridiskamot personen.

Inom EG-rätten finns mängd sanktionsbestämmelser riktasen som
såväl juridiska fysiska bedriver näringsverksam-mot som personer som

het kapitelse 6. Bland de lagar i vår nationella lagstiftning som
grundas på EG-direktiv kan särskilt konkurrenslagen ochnämnas
marknadsföringslagen bägge möjligheter döma kraftfullaatt utsom ger
avgifter för företag, företaget eller någon handlar företagetsom som

med uppsåt eller oaktsamhet brytervägnar reglerna.motav
EG-domstolen har slagit fast artikel i Rom-fördraget5 inteatt

innebär medlemsländerna skyldiga införa bestämmelseratt är att om
överträdelserstraffansvar för juridiska bestämmelser ipersoner. av

EG-förordningar eller i nationell lagstiftning grundar sig EG-som
direktiv, begås den bedriver viss verksamhet, kansom av som en
bestraffas i enlighet med de bestämmelser finns i den nationellasom

under förutsättningrätten, reglerna effektiva, proportionerligaatt är
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sanktionemaEG-rättsligadebakgrundavskräckande.och Mot attav
emellertiddetkanjuridiskakan riktas direkt antas attmot personer

förincitamentstarktinnebärakommerinflytandet från EG-rätten ettatt
förstraffansvarreglerinföralagstiftningennationellai denatt om

hari praktikenandraellerjuridiska system sammasompersoner
bedrägerikonven-pekasärskiltsammanhangetVi vill iinnebörd.

tilläggs-medpågående arbetetanslutning till dennaoch det itionen ett
för brott ijuridiskaskullebl.a.protokoll personers ansvaravsesom

avsnitt 6.6.verksamheten se
novemberdenkonventionen 4EuropeiskaocksåskallHär nämnas

grund-och derättigheternamänskligaför deskyddangående1950
laggällerEuropakonventionenläggande frihetema somsom numera

bindandeEuropakonventioneni Sverige. EG-rättenInom är genom
rättsord-del EG:sdettaochMastrichfördraget F2art. sätt en av

s.k.betydelse för desammanhangi aktuelltKonventionen harning. nu
funnitEuropadomstolenharflera avgörandensanktionsavgiftema. attI

konventioneniartikel 6brott ihonom föranklagelseuttrycket mot
tillmed hänsyndvs.rättsordningar,utifrån nationellatolkasinte skall

lagstiftning,konventionsländersi enskildasaken betecknas utanhur
tolknings-viktigastekonventionen.enhetligt enligt Detochfristående

lagöverträdelsensfrågandomstolenenligt naturär menmomentet om
falli fleraharPrövningenhårdhet skall beaktas.också sanktionens

Tysklandiförvaltningsstraffrätteninom den s.k.sanktionermedfört att
Österrike, intelagstiftningen ärenligt den interna attoch ansesom

kanDetkonventionen.artikel ifalla under 6straff, har ansettssom
ocksåSverigeivi harsanktionsavgiftervissa deinte uteslutas att av

Även sanktionssysteminförunder artikeln.fallakan manomanses
detjuridiska ärstraffansvar förinnebärformelltinte ett personersom

kravsedvanligaalla detillgodosedessa måsteuteslutetsåledes inte att
förfarande.straffrättsligtbrukar ställas ettsom

sanktionemanuvarandeRäcker de8.3

Inledning8.3.1

kanStyrningenhandlande.försökaallmänna har olikaDet sätt att styra
och in-utbildarförmåner,utlovarbl.a. ske att staten uppmanar,genom

medhotarför tillstånd elleruppställer kravformerar, propagerar,
skadestånd,Tvångsingripandena kan i sintvångsâtgärder. tur t.ex.avse

rättighetsförluster eller straff.konfiskation,avgifter,
Förenklathelt eller delvis olika funktioner.tvångsåtgärder harOlika
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kan det finnas olika huvudfunktioner;sägas vinstelimi-tre reparation,
ochnering repression.

Straff i grunden repressiv sanktionär inte har till funktionen som
eller lindra den skada elleruppväga det lidande brottetatt kan hasom

medfört eller bort uppkomna fördelar. Straffsystemetsatt ta be-ev.
rättigande ligger i hot straff motverka otillåtet handlande,att antasom
dvs. ha preventiv verkan. För kunna bedöma behovetatten av en
specifik tvångsåtgärd det viktigt vilken funktionär den har. Bedöm-
ningen kan kompliceras sanktion ofta har flera funktioner. Såattav en

fallet med många sanktionsavgifter.är t.ex.
sanktionerDe i första hand står till buds, brott begås inärsom en

juridisk verksamhet den brottspåföljd den fysiskaärpersons som
har det straffrättsliga för gärningen kan dömasansvaretperson som

till, det förverkande kan ske de vinster brottet har medförtsom av som
för företaget den företagsbot kan dömas brottet harsamt utsom om
begåtts i näringsverksamhet.

Härutöver kan sanktionsavgifter komma ifråga vid vissa slag av
regelöverträdelser. Avgifterna används ibland komplement till desom

Ävenstraffrättsliga åtgärderna. skadestånd, vite och återkallande av
tillstånd har betydelse reaktioner regelöverträdelser.som

Samtliga de berörda sanktionerna straff och andra brotts-utomnu
påföljder kan riktas juridiskamot personer.

8.3.2 individuellaDet straffansvaret

Vår förändringarbedömning det individuella straff-är att av
inte lämplig för effektivisera sanktions-äransvaret väg atten
vid brott i näringsverksamhet. Vi förordar docksystemet en

reglering principerna för företagaransvar. Till den fråganav
återkommer vi i kapitel ll.

givenEn utgångspunkt för diskussionerna straffansvar för juridiskaom
och andra åtgärder för åstadkomma effektivt sanktions-att ettpersoner

för brott inom näringsverksamhet har varit det individuellasystem att
straffansvaret, i fall i sin nuvarande utformning inte devart motsvarar
krav bör ställas i detta hänseende.som

främstDet två faktorer medför det individuellaär straff-attsom
kan framstå mindre ändamålsenligt vid brott i juridiskaansvaret som

verksamhet. förstaDen gäller för ansvarsfördel-principernapersoners
vid brottning begås i juridisk verksamhet. harDetsom en persons
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dåligtochsvårtillämpbara mot-oklara,principerdessa ärhävdats att
påföljderna.gällerandraansvarsfördelningen. Denfaktiskadensvarar

uppfattatspåföljdernastraffas harkanfysiskaendastEftersom personer
juridiskatill denrelationiställsdeoproportionerligt låga omsom

härskallViförhållanden.ekonomiskaochverksamhetpersonens
problem.dessaochbehandla ettvart av

tillskyldigsiggjort ettfastställaförKriterierna att personenom
juridiskförinomgärningarviddetsammaprincipi enbrott ramenär

falleni bäggeFrågangärningar. ärandravidverksamhet sompersons
förtillräckligtdettaoaktsamhet när ärelleruppsåtligennågon avom

tolkad ikorrekt sätttäcks ettförfarit sättansvar ett av ensom
gärningsbeskrivning.givenlag

ocksåstraffsanktionerasskyldigheterochförbuddelängeSå som
förprincipernaindivider attenskildaavseende ärprimärtuppfattas som

okomplicerade. Omrelativtstraffansvaretindividuellafastställa det
verksam-ellerkollektivavseendeprimärtuppfattasställetidessa som

handförstaisigproblem. Dessaemellertid göruppkommerheter
harLåtlagstiftning.näringsreglerande säga attvid engällande
dennaOmbilar.tillverkninggällerföreskriftstraffsanktionerad avsom

rimligtknappastframstår det attföretaginomåsidosätts somstortett
ideltagitarbetarevarjeskallstraffansvar prövas mot somfrågan om

tillverkningenlettdeellerdenNaturligare ärtillverkningen. att som
finnssjälvklartNågotstraffrättsligadet ansvaret.får bära svarockså

inomdetbärabörvilka ansvaretellerheller på endock inte somvem
vidpåtagligasärskiltblirProblemenorganisation.kompliceradochstor

före-väsentligadetsidalagstiftarens attFrån ärunderlåtenhetsbrott.
iföretaginomskyldigheter. Vem ettsinatill somlevertagen upp

betydelse. Harunderordnaddettaför är enpraktiken meravsvarar
indi-detförprincipernaemellertidinnebärskettunderlåtelsestraffbar
före-inomfastställasmåsteocksådetstraffansvaretviduella vematt

åvilatskyldighetdenuppfyllaförhaft somattansvarettaget som
företaget.

inomredovisat,tidigarehanteras,problemenantyddaDe somnu
fördel-ochföretagaransvars.k.förprincipernavårt rättssystem genom
innebärPrincipernaavsnitt 2.7.seijuridiskaning personeransvarav

detbärafåkanverksamhetlederdeellerdenkortheti att ensom
åtgärderomedelbarasinaförendastintestraffrättsliga ansvaret egna

Uttrycktverksamheten. ettii övrigtskervadförocksåutan som
tillsyns-ochkontroll-straffsanktioneratledningenhar ettsättannat

kanöverträdelse sägasOmverksamheten.tillförhållandei enansvar
deellerdensåledesskalldettautövningenibristerbero ansvarav

överträdelsen ävenförtilldömasledningen omiingår ansvarsom
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denna förverkligats handlande från någon sida. Hargenom annans
ledningen delegerat sitt för viss del verksamheten till någonansvar av

befattningshavare kan den under vissa Förutsättningar undgåannan
straffansvar för vad förekommit i den delen. straffrättsligaDetsom

vilar då i stället den till vilken uppgifter delegerats.ansvaret
Principerna har i allt väsentligt utvecklats rättspraxis ochgenom

doktrin. vissa fall harl de det stödet i lagstiftning exempelvisatt
arbetsgivare, företagare, näringsidkare eller redare utpekas

specialsubjekt i straffbestämmelserna. Det står då klart det ärattsom
dessa och inte underordnade i verksamheten bär detpersoner som
straffrättsliga Särskilt vid näringsreglerande lagstiftningansvaret. är
emellertid principerna i allmänhet tillämpliga lagtexten inteäven om

något specialsubjekt. Vid brott begås inom verksamhetanger som en
kan principerna också tillämpliga den aktuella straff-ävenvara om
bestämmelsen primärt sikte enstaka gärningar begångnatar av
enskilda Som exempel kan miljöbrott l3:8a BrB nämnas.personer.

Principerna för företagaransvar och ijuridiska vilaransvar personer
grundtanken det straffrättsliga bör ligga hos den eller deatt ansvaret

har den bästa möjligheten motverka lagöverträdelser inomattsom en
verksamhet ändamålsenlig ledning, organisation och kontrollgenom en

verksamheten. utifrånSett intresset förebygga brott i närings-attav
verksamhet det vår bedömning principerna i fallär i alltatt vart
väsentligt har lämplig utformning.en

innebär inteDetta tillämpningen i enskilda fall inte kanatt vara
förenad med problem. Vad då främst tänker fråganär om vem

i det konkreta fallet bär det straffrättsliga allmänhetlansvaret.som
sammanhänger fråganden med inom företaget underlåtit attvem som
vidta sådana åtgärder kunnat förhindra överträdelsen. Resultatensom
blir då självfallet olika i exempelvis det fall överträdelsen främstatt

följd oklar ansvarsfördelning och bristande generellases som en av
instruktioner och i det fall då överträdelsen främst framstår som orsa-
kad dålig kontroll i det enskilda fallet. Ingenting hindrar emellertidav

bägge orsakssambanden kan i olika grad relevanta samtidigt.att vara
Härtill kommer exempelvis bristande kontroll i sin kan beroatt tur
faktorer den anförtrotts kontrollen haft alltför dåligattsom som en
utbildning och kompetens. framförAtt andra peka någon vissut som
ansvarig kan därför, särskilt inom och komplicerade organi-större mer
sationsstrukturer, svårt.vara

Ofta kan förhållandevis antal inom organisationett stort personer en
ha haft möjligheter olika åtgärder förhindra överträdelseatt genom en

det möjligt klart gradera i vilken utsträckningutan äratt sättatt ett
och brustit i sina åligganden. praktikenl har de berördavar en nu
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iför brottmedfört åtalantal fallobetydligti inteproblemen attett
står klartdetfällande domtillinte lettnäringsverksamhet attatttrots

någonfunnit detemellertidharDomstolen ärförövats.har attbrottett
varitväckt talan närmaståklagarenden motän an-somsomannan

överträdelsen.försvarig
sammanhangdettaolycklig i ärframståromständighetEn somsom

före-i sådanaframträdandetordeberörda problemende mestatt vara
och för-struktureramödasärskildnågonlagtinte atttag nersom

delega-regelrättaorganisationeninomansvarsordningendela genom
sigvisatocksåhärigenomochgjort detta,företagtioner. I somsom

väsentligtnaturligendetöverträdelser,motverkaangelägna äratt
organisationeninombärklarläggalättare ansvaret enomatt vem som

inte drama-skall dockProblemenstånd.tillkommeröverträdelse ändå
det,ansvarsfördelningmed oklarorganisation ärtiseras. Inom omen

naturligtomständighet,följd dennaöverträdelse kan avsom ensesen
jfr NJAstraffrättsligadetfår bäraledningen ansvaretdet äratt som

909.1985 s.
straff-vidganaturligtvisproblemenminskamöjlighet är attEn att

aktsam-ställanäringsverksamhet strängarebrott ihotet vid attgenom
sådanorganisationerna. Eninombefattningshavareflerhetskrav mot
måsteAntingenolyckliga följder.fådock kunnaförändring skulle

minstinteomfattningiökalagföringarantalet process-avsomen
måste lag-ocksåolämplig. Ellerklartframstårskälekonomiska som

faktiskadel denbegränsadendasttillinskränkasföringama aven
det dragunderskulle strykastarktbrottsligheten på sättett avsom

straffrättsligafår bära detdet gällerspeltillfälligheternas när somvem
tillämpligatill följd deredanföreliggerviss måniansvaret nuavsom

principerna.
ändringsådansig någonföreslåskälsåledes inteVi finner att vare

förprincipernade allmännadet gällerändringeller någon närannan
juridiskafördelning inomstraffansvaretsochföretagaransvar personer.

såvälutformadelämpligtmåstedessaVi finner tvärtom att anses vara
förstraffrättsliga principerallmännaandraförhållande tilli somansvar

inomdet kan tillgodoseslångtsåönskemålet,det gäller ramennär nu
inombrottmotverkabidra tillstraffansvar,individuelltför att attett

led-straffhotunderstryka detvill härnäringsverksamhet. Vi att som
enligtunderregler leverenligt nuvaranderedanföretagförningen ett
hatordenäringslivetmajoritetinomuppfattningvår stor enaven

framståfall kanstraffen i de flestaeffektpreventivbetydande även om
lindriga.förhållandevissom

all-Även deändringarföreslå någraskälinte finnervi att avom
fördelningstraffansvaretsochför företagaransvarprincipernamänna
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inom juridiska det finns starka skäl föratt över-attpersoner anser
inte dessa principer börväga konkret lagstöd. För dettaettom ges

talar inte bara den allmänna vikten inom straffrätten upprätthållaattav
kravet legalitet. Principerna härutöver mycketutgör viktigtett
inslag i straffsystemet med utvecklingen den näringsreglerandesom av
lagstiftningen fått allt betydelse, betydelsestörre fortsätt-ävenen som
ningsvis torde framstårDet den bakgrundenväxa. särskiltmot som
viktigt principerna också kommer till uttryck i lag. minstatt Inte gäller
detta från pedagogiska utgångspunkter i Förhållande till dem som
berörs principerna. Härtill kommer, för det fall de förslagattav om
straffansvar för juridiska vi lägger fram i detta betänkan-personer som
de skulle leda till lagstiftning, de aktuella principerna normaltatt
kommer den nyckel för möjligheten bestraffaatt öppnar attvara som
den juridiska sådan. Det också vår bedömningär attpersonen som en
lagreglering, åtminstone på sikt, skapar bättre förutsättningar för att

prejudikat och rättspraxis utveckla och precisera principernagenom
och härigenom främja förutsebarheten och rättssäkerheten i övrigt
området. kapitell kommer återvända till frågan vilketatt om

principerna lämpligen bör återspeglassätt i lag.
Den andra invändningen riktats det individuella straff-motsom

gäller frågan påföljdsbestämningen.ansvaret nämnts straffDesom om
i samband med brott iutmäts näringsverksamhet harmotsom personer

uppfattats oproportionerligt låga dem i förhållande tillsom om man ser
storleken det företag bedriver verksamheten och dess ekono-av som
miska förhållanden.

påföljderDe kan dömas vid brott i näringsverksamhetut ärsom
desamma vid andra brott. Samma principer gäller ocksåtypersom av
för påföljdsbestämningen. tillämpningEn dessa innebär påfölj-attav
den förhållandevis ofta vid bötesstraff. Enligt vår uppfatt-stannar ett
ning saknas det, utifrån principerna för individuellt straffansvar,sett
anledning denna praxis ifråga detsätta naturligtvis finnsatt även om

för olika uppfattningar den rimliga straffnivånutrymme vid brott iom
näringsverksamhet. Det konkreta brottet ofta oaktsamt under-är ett
låtenhetsbrott och vid sådana brott kan svårare påföljd böter iänen
allmänhet inte påkallad.anses vara

Den normala formen böter dagsböter. Sådana böter fastställsärav
till visst antal dagsböter med utgångspunkt från brottetsett straffvärde.
Storleken varje dagsbot bestäms därefter utifrån den tilltaladesav
personliga ekonomiska förhållanden.

Av naturliga skäl har den tilltalade i allmänhet väsentligt mer
begränsade ekonomiska förhållanden det företag inom verk-än vars
samhet brottet Kritiken påföljdernaägt vid brott i närings-motrum.
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förhållande.dettagrund ijustsinhaväsentligti allttordeverksamhet
förföreträdareenskildastraffhotettidigare motVi har attsagt

Även dettaeffekt. ärpreventivbetydandehatorde omföretag en
drabbasFöretagetförriskbetvivlas attknappastdet attriktigt kan en

bidraskulleverksamtsanktioner sättekonomiska ettkraftigareav
understrykasärskiltvill härVi attregelefterlevnaden.främjatill att

mindre hängeroftaföretaginomregelefterlevnaden större samman
tillfällenspecifikavid änagerandebefattningshavaresenskildamed

väl funge-förmått byggaföretagetinomvad månmed i enuppman
verksamheten.kontrollochorganisationrande av

brottförtalarskälstarkamening attvårenligtalltsåfinnsDet som
kraftigareväsentligtmedförenaskunnabörnäringsverksamhetinom

för detmöjligt inomdagivad ärsanktionerekonomiska än ramensom
straff-individuelltskärptellervidgatEttstraffansvaret.individuella
övrigtiellerändamålsenligsigdock inteframstår varesom enansvar

sanktionshot.ökatdettaför sättlämplig väg ett
inomsanktionshotetökaförprincip två rameni vägar attfinnsDet

flerriktasdetta motDenstraffansvaret. är attindividuellaför det ena
sådanavvisattidigareredanVi harnärvarande.för enänpersoner

påföljderna.nuvarandedeskärpningandraförändring. Den är aven
sanktionshotetskärpningsådan är attskälavgörandeEtt mot en

befattnings-enskildatillbegränsatskullefortsättningsvisäven vara
sanktions-tveksamtgradi högnämligenframstårDet omhavare. som

ökatpåtagligtnågotskulleförhållanden utgörasådanaunderhotet mer
Somverksamheten.inomregelefterlevnadenincitament att trygga

med denutsträckning görabetydandei attdennaharframhållitredan
häri-ochverksamheten ärkontrollenochorganisationenallmänna av

befattningshavare.olikaradmellansamverkanberoende enavgenom
väsentligtdärförtorde detbrottförebyggautifrån intresset varaSett att

medstraffansvaretindividuella ettdetkompletteraeffektivt attmer
detskärpaendastföretagetdirekt änriktas attsanktionshot motsom

straffhotet.individuella
vidstraffnivånindividuelladenhöjningkommerHärtill att aven

allmännamed dekonfliktikommaskullenäringsverksamhetibrott
straffrättsskipningen.ekvivalens iochproportionalitetprinciperna om

fängelse-tillalternativellerfängelsestraffanvändningvidgadEn av
straffvärde-motiveratdettaifråga ärkommaendaststraff bör avom

individu-detskärpningsådanbedömningvår ärEnligthänsyn. aven
påkalladintefallinäringsverksamhetibrott vartvidstraffansvaretella

vidaremåsteomfattning. Detbegränsadmycket varaansesi än enmer
näringsverksamhetivid brottbötesstraffetindividuelladetuteslutet att

enskildesdenefterföri ställetekonomiföretagetsefterskulle anpassas
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ekonomi.
Sammanfattningsvis finner inte heller det gäller påföljdsbe-när

stämningen skäl föreslå några ändringar deatt nuvarande prin-av
ciperna såvitt angår individuellt straffansvar. bristerDe det indivi-som
duella straffansvaret kan ha det gäller intressetnär effek-ettanses av
tivt sanktionssystem vid brott i näringsverksamhet bör således åtgärdas

sätt.annat

8.3.3 Skadestånd och förverkande

Vår bedömning intresset effektivareär sanktions-att ettav
vid brott i näringsverksamhet inte bör föranledasystem några

ändringar det gäller de allmänna principernanär för skadestånd
och förverkande.

Förutom straff kan brott också föranleda andra former sanktioner.av
De vid sidan straff klassiska sanktionerna skadestånd och för-ärav
verkande. l till straff kan bägge dessa sanktionsformermotsats riktas
direkt den juridiska i verksamhet brottet har begåtts.mot person vars
Skadestånd och förverkande kan därför från den synpunkten framstå

bättre ägnade efter kraven effektivt sanktions-attsom ettanpassas
vid brott i näringsverksamhet det individuellasystem straffansvaret.än

Frågan emellertid det finnsär andra skäl talar sådanemotom som en
anpassning.

Huvudprincipen i skadeståndslagen ochär uppsåt-att var en som
ligen eller oaktsamhet vållar personskada eller sakskada skall ersättaav
skadan. Den principen tillämpas så också juridiskatt en person genom
sina kunna sig skyldig till sådant vållande.göra Under deorgan anses
förutsättningar i lagen arbetsgivare ocksåär ansvariga försom anges
skador orsakas fel eller försummelser deras anställda gjortsom av som
sig skyldiga till i tjänsten, också för straffbara handlingar och under-
låtelser, s.k. principalansvar se avsnitt 5.3.3.

Risken för förpliktigas erlägga skadestånd tordeatt ha inteatt en
oväsentlig roll förebyggande faktor brott i näringsverksamhet.motsom

finnsDet emellertid flera omständigheter begränsar dess betydelsesom
i detta hänseende. En uppenbar sådan många brott i närings-är att
verksamhet inte leder till några skador det slag ersättnings-ärav som
gilla inom för skadeståndsinstitutet. de fall dål de det kangörramen
det vidare skadan normalt kommer täckasantas försäk-att att genom
ringsersättning och därigenom inte omedelbart drabba företagets eko-
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skadeståndsskyl-Sanktionsrisken vidomfattning.nomi i någon större
hos detförsäkringskollektivetgrad hosi högre änligger alltsådighet

välskadeståndet,ocksåbetydelseenskilda företaget. Av är att manom
efter skadansberäknasföreligger,skadeståndsansvarfunnit att ett

bedömningenpåverkakanfaktorer över-Andraomfattning. avsom
skadeståndetsförprincip betydelseisaknar såledesallvarträdelsens

medförakan därföröverträdelselindrigförhållandevis ettstorlek. En
medför lågtendastöverträdelsemedanskadestånd etthögt en grov

skadestånd alls.eller ingetskadestånd
för ökavidtasskulle kunnaåtgärderolikagivetvisfinns attDet som
finns bl.a.främmandeeffekt.brottsförebyggande l rättskadeståndets

efter skadanberäknasintedamagespunatives.k.exempel som
bestämshänsyn,preventivaskadeståndet,därdamagestrebleoch av

ocksåkanfaktiska skadan. Mandenmycketsågångertill tre som
täckamöjligheternaiinskränkningarolika formertänka sig attav

utsträckningi högreliksomförsäkringskadeståndsansvar attgenom
skadeståndsansvar.striktinföra regler om

särskildadettill i vad månställninganledningVi saknar att ta
berördadetåtgärdervidtafinnas skälskulle kunnaområden att av

utgångspunktallmänåtgärder. Frånliknandeandraellerslaget meren
utred-för vårtinomuppenbart detdetdock är attatt ramenanser

änd-generellanågraanledningfinns övervägainteningsuppdrag att
principerna.skadeståndsrättsligagällandederingar av nu

innebärvilketsakförverkande,delsförekommerFörverkande som
värdeför-delsochförverkad,förklarasegendomviss somatt en
förpliktasriktasförverkandetdeninnebärverkande vilket motatt som

förverkandebestämmelserMångatillbeloppvisstbetala staten.ettatt
framstårbrottsverktyg ellerföremålsikte använts somtar somsom

sakför-fallutgångspunkt. dessal ärellerfrånfarliga annanensom
vidförverkande. Deformennormalafall dennaturligaverkande avav

ellerutbyteförverkandebestämmelsernaviktigastehäravsidan avser
värdeförverkandeallmänhetdet idessa fallvinning brott. l är somav

fråga.ikommer
gäller brotts-detolika syften. NärföranvändasFörverkande kan

kommerförhindra dessasyfteföremålfarligaoch attverktyg är attett
uteslutasgivetvis intekananvändning. Detbrottslig attvidaretill

detfunktionviktigfylla närförverkande kan ävenformdenna enav
specielladet inomochnäringsverksamhetinomgäller brott att om-

att bakgrundendenskäl övervägafinnasskulle kunnaråden mot
effektivareför åstadkommametodgenerelllagändringar. Som ettatten

dock uppenbartnäringsverksamhet detibrott ärsanktionssystem mot
betydelse.begränsaddetta slagförverkande äratt avav
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Särskilt i äldre det inte ovanligt förverkandebestämmel-rätt attvar
användes i repressivt syfte slags tilläggssanktion i for-ser som en

Ävenhållande till den egentliga brottspåföljden. repression i dagom
knappast åberopas självständig grund for förverkandelagstift-som en
ningen det i många fall svårt frigöraär sig från tankenatt att ett
repressivt syfte fortfarande ligger bakom åtskilliga förverkandebestäm-
melser. Vi vill inte heller utesluta det i enskilda fall kan finnasatt
vägande skäl för utnyttja förverkandeinstitutet dettaatt Detsätt.
torde dock endast kunna ske inom särskilda väldefinierade områden
och framstår inte framkomlig för allmänt åstad-väg attsom en mer
komma effektivt sanktionssystem vid brott iett näringsverksam-mer
het. Om vid brott i näringsverksamhet, komplement tillettman som
det individuella straffansvaret, vill införa generellt verkandeen mer
sanktion repressiv karaktär talar också systematiska skälav mot att
detta sker inom för förverkandeinstitutet. Detta gäller särskiltramen

sanktionen, i till vad allmänt gäller förverkande,motsats iom som om
princip skulle begränsad till juridiskavara personer.

Bestämmelserna förverkande utbyte eller vinning brottom av av
kan i hänseende komplement till reglernaett skade-ettses som om
stånd. Liksom skada på grund brott ofta inte motsvarasen av av
vinning för någon det inte ovanligt utbyte brottär inteattannan av

någon ersättningsgill skada. Förverkandeinstitutet fyllermotsvaras iav
det hänseendet viktig funktion för neutralisera ekonomiskatten
vinning brottsmotiv.som

Såsom vi tidigare redovisat se avsnitt 5.3.3 infördes det år 1982
bestämmelse förverkande i brottsbalken numera 36:4 BrBen ny om

med särskild inriktning brott i näringsverksamhet. Bestämmelsen är
endast tillämplig näringsidkare oavsett dennegentemot ärom en
juridisk eller fysisk person har å andra sidan i andra hänseen-ettmen
den vidare tillämpningsområde den allmänna bestämmelsenän i brotts-
balken förverkande utbyte brott. I till den bestäm-motsatsom av av
melsen den således tillämplig inte enbartär vid brottsbalksbrott utan

vid brott inom specialstraffrätten.även Bestämmelsen gäller vidare inte
endast utbyte brott andra former ekonomiska fördelarävenutanav av
för näringsidkaren uppkommit till följd brott begångetärsom av som
i utövningen näringsverksamheten.av

Med utbyte brott förtjänster uppkommer till direktav avses som
följd brottslig gärning. Till ekonomiska fördelar följdtillav en av
brott räknas härutöver förtjänster på indirekt kansättettsom mer
härledas till den brottsliga gärningen. kanDet exempelvis fråganvara

besparingar i form uteblivna kostnader eller ökade kommersiellaom av
vinster uppkommit till följd gällande bestämmelser blivitattsom av
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åsidosatta.
forverkandebestäinmelsen endasthar denvad inhämtatEnligt nya

denundantagsfall. minstlntei sällsyntaanvändningkommit till mot
den skulleförhoppningarnadet uppenbartbakgrunden attattsynes

vidsanktionssystemeffektivarebidrag tillverksamtblikunna ettett
forinfrias. Riskenkommitintenäringsverksamhetbrott i attatt

kanden knappastbegränsadhar varit såforverkandedrabbas attettav
preventiv effekt.märkbarha haft någonantas

förverkanderegelnvarför denbedömalättinte heltDet är att nya
knappast haomfattning. tordebegränsad Deti såtillämpaskommit att

motsvarande be-inäringsverksamhet endastimed brottgöra attatt
slagfördelar detekonomiskaskulleomfattninggränsad avgenerera

torde däremotoväsentlig faktorintesikte på. Enlagstiftningen tarsom
utomordent-innebördfördelar till sinekonomiska ärbegreppetattvara

for högstdärförlämnarsvårbedömbart. Detligt och utrymmevagt
undanröjsknappastproblemvärderingarolika utanett snararesom-

de ekono-får uppskattalagstiftningenenligtdomstolenbekräftas attav
tillskäligt med hänsynbelopptillfördelarna ärmiska ett om-som

föraskanmed svårighet,endastinte, ellerständigheterna detom
till dettaförverkat. Omförklarasskallvadbevisning mansomom

forverkandedelförverkande och någotmedmöjligtdetlägger attäratt
förvånaoskäligt det knappastdetta ägnatskall ske attinte är attärom

aktuali-endastbestämmelsenenligt denforverkandefrågan nyaom
undantagsvis.serats mer

ivid brottsanktionssystemeteffektiviseraförtänkbarEn väg att
regelnnuvarandeändra denkunnaskullenäringsverksamhet attvara

emellertidkantillämpningen. Detvidgasyfteforverkande i attom
såväl detreforminriktningsådan närinvändningarstarka mot enresas

ändamålsenligheten.lämplighetengäller som
forverkande-ändradfrånbedömning utgårVid denna ävenatt en

ekonomiska motivneutraliseratillskulle syftaregel primärt att som
reformeftersåledesFörverkandet skullebrottslighet. ävengrund för en

hurbrottsligheten. Oavsettfördelarekonomiskatillbegränsas av
uppenbartdetskulle kunnaregelsådan ärlättillämpbar göras atten

effektivmindresynvinkel måste änpreventivden antas envaraur
Härtill kommerrepressivapåtagligaharocksåsanktion moment.som
samtidigt enkelgenerell ochfinna någonmöjligtknappastdet är attatt

fördelar.ekonomiskaberäkningenförmodelllättillämpbaroch av
Även forverkande eko-ofrånkomligttorde detså att avvaravoreom

skälighets-formnågondessutom begränsasfördelarnomiska avav
sanktionskumulation.s.k.risken förtillsärskilt med hänsynrekvisit

forverkandedärför reglerskälprocessekonomiskaRedan omsynesav
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ekonomiska fördelar endast kunna spela begränsad roll detnärav en
gäller upprätthålla effektivt sanktionssystem vid brott i närings-att ett
verksamhet. svårigheterna försäkra sig fast och förutsägbaratt om en
praxis talar vidare för relativt restriktiv utformning reglerna.en av
Sammantaget finner ändrade regler förverkande ekono-att om av
miska fördelar inte framkomlig för någotär påtagligtväg att sätten
effektivisera sanktionssystemet vid brott i näringsverksamhet.

Tvärtom ligger det tillhands denärmare nuvarandeövervägaatt om
reglerna borde avskaffas. När bestämmelse i praktiken endasten
tillämpas i sällsynta undantagsfall finns det alltid skäl fråga sigatt om
den bör kvarstå. Vad i detta fall talar förverkanderegelnmot attsom
bör avskaffas främst fråndet principiella synpunkterär angelägetatt är

det inte skall kunna löna sig begå brott och det från denatt att att syn-
punkten viktigt bibehålla möjligheternaär neutralisera ekono-att att
miska fördelar brottslighet. Vi återkommer till den frågan i avsnittav
12.3.

8.3.4 Sanktionsavgifter

Vår bedömning utveckling sanktionsavgifts-är att en av
inte lämplig eller möjlig för allmän effek-ärsystemet vägen en

tivisering sanktionssystemet vid brott i näringsverksamhetav
sanktionsavgifter kan väl motiverade olikaäven om vara

särskilda områden.

När den bestämmelsen förverkande ekonomiska fördelar vidnya om av
brott i näringsverksamhet infördes utgick lagstiftaren från detta inteatt
skulle tillräckligt för upprätthålla effektivt sanktionssystematt ettvara

området. Tanken förverkandebestämmelsen i vissa fall ochattvar
särskilda områden skulle kompletteras sanktionsavgifter.genom

tidigareSom redovisat fastlades i sammanhanget vissa riktlinjer för
sådana avgifter bör användas och hur de inär så fall bör konstru-vara

erade avsnittse 5.1.1.
Systemet med särskilda avgifter relativt inslag i denutgör ett nytt

svenska rättsordningen. Sanktionsavgifterna har vuxit fram vid sidan
bestämmelser böter, förverkande, vite och skadestånd.av om
Avgifterna har många likheter med alla dessa sanktionsformer. De
knutna till vissa bestämmelser sådantär överträdelsesätt att en av

bestämmelserna medför skyldighet betala avgift till Deatt staten.en
används i princip straff fylleroch repressivasättsamma som som
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sanktioner oftast preventiva funktion. Avgifterna utformas oftasamma
syfte tillgodose intresset vinsteliminering.också i brukarDetatt av

utanför straffrättsligaanföras de formellt står den ordningen ochatt att
de därför bundna allmänna straffrättsliga principer jfr dockinte är av

Europakonventionen. Avgifterna kan riktasvad ävensagtssom om
juridiskamot personer.

Enligt de riksdagen godtagna riktlinjerna bör sanktionsavgifterav
endast användas inom speciella och klart avgränsade områden där

frekventaregelöverträdelser särskilt eller där det finns speciellaär
svårigheter beräkna storleken den ekonomiska fördelenatt av av en
lagöverträdelse. Andra fall avgifter bör dennär övervägas är när

fördelen lagöverträdelse genomsnittligt låg samtidigtekonomiska ären
samhällets behov skydd det aktuella området Påär stort.som av

område bör avgifterna enligt de nämnda riktlinjer-näringsregleringens
särskilda föreskrifter näringsidkarna harknutna till attsomna vara

iaktta.
fastställas schablonmässigt. skall alltså inteAvgiften bör kunna Det

förfarande liknar straffmätning där olika fakto-fråga ettvara om som
varandra. skall möjligt förhandkan Detvägas mot attrer vara

förbedöma hur avgiften viss lagöverträdelse blir.stor en
brukar ofta uppfattas lämplig metod förSanktionsavgifter som en

åstadkomma effektiv reglering med preventiv verkan. Bl.a.storatt en
avgifterna skräddarsys för särskiltbrukar det påpekas kanatt ett

och möjliggöra punktinsatser vissa lagöver-rättsområde mot typer av
trädelser.

finns funderadet anledning gränsdrag-Som tidigare övernämnts att
och sanktionsavgifter belysningningen straff i Europa-mellan av

6 och brukar oftakonventionen, artikel Europadomstolens praxis. Det

Artikel

hans civila rättigheter och skyldigheterskall, det gällerEnvar prövanär att
till opartisk och offentlighonom för brott, berättigadeller anklagelse mot vara

domstol,rättegång skälig tid och inför oavhängig och opartiskinom en som
offentligt,enligt skall avkunnas ochlag. Domenupprättats men pressen

må från rättegången eller del därav hänsyn tillallmänheten utestängas en av
allmänna ordningen eller den nationella säkerheten isedligheten, den ett

samhälle, eller då hänsyn till minderåriga eller tilldemokratiskt parternas
så eller, i den mån domstolen så finner nödvän-privatlivs helgd kräva strängt

särskilda omständigheter offentlighet skulle ländadigt, i fall då grund av
till skada för rättvisans intresse.

för brottslig gärning, skall betraktasblivit anklagad oskyl-2. Envar, som som
fastställts.dig intill dess hans skuld lagligen
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fördel med sanktionsavgifterna denframhållas avgörande attsom en
regelefterlevnadenförvaltningsmyndighet har övervakaattsom

handläggaalltså har sakkunskap i kanområdet, och ämnet, av-som
intemedföra rättsväsendets myndighetergiftsfrågan. Det attanses

fall, fördel fråni allvarliga vilketbehöver kopplas äränannat en
fördelen till delden berördaresurssynpunkt. Vi vill peka storatt nu

utformas den fallasanktionsavgift skulle såfaller bort att ansesom en
Europakonventionen.artikel iunder 6

oskuldspresumtion måste beaktasEuropakonventionens krav en
den sfarsanktionsavgifter med striktdet gäller Inomnär ansvar. som

brott betrak-anklagelse honom för kan detkan utgöra motantas en
Sannolikt måste lag-strikt tillåtet.osäkert äretttas om ansvarsom

exculpera sig.den anklagade möjlighetreglerna i fall attvart ge en
förenligt med konven-striktprövningOavsett hur äransvarav omen

talar det sagda med viss styrkaskulle utfallationen systemmot ett
normaltsanktionsavgifter områden ligger detmed ärnära somsom

det också EG:ssammanhangetkriminaliserat. l värtär att notera att
Sank-krav uppsåt eller oaktsamhet.innefattarkonkurrensregler ett

därmed utformatsenligt konkurrenslagen hartionsavgifterna sättett
straffansvar för företag.likställas medi praktiken kan ettsom

slagitskonstatera de riktlinjerockså anledningfinnsDet attatt som
striktsanktionsavgift ålägger någonfast innebär ettatt ansvar,somen

straffrättsligt ifår avvika mycket frånpraktiken intei ett ansvar
Sanktionsavgifter sades iskallsubjektivt hänseende. som nyss

det finns starkt stöd för be-användas områden därprincip endast
kan förekommalagöverträdelse intedömningen änannatatt omen

varit oaktsam. bör i dethaft uppsåt eller Detgärningsmannen samman-
oftaspecialstraffrättenaktsamhetsnormen inomframhållashanget äratt

följande minimi-brottslig gärning, skallanklagad förblivitEnvar, ägasom
rättigheter:

förstår, och i detalj bliva underrättadspråk, hanofördröjligena ettatt som
honom;och orsaken till anklagelseninnebörden motom av

förbereda sitt försvar;tillräcklig tid och möjlighetb åtnjuta attatt
rättegångsbiträde, han självpersonligen ellerförsvara sigc ut-att somgenom

medel för betalningdå saknar erforderligaeller i fall han rätte-sett, att, av
intresse så fordrar;kostnad, rättvisansgångsbiträde, erhålla sådant utan om

honom,vittnen, åberopasförhöra eller låta förhörad emot samt attatt som
förhållandeninkallade och förhörda underfå vittnenför räkning sammaegen

åberopade honom;vittnen motsom
deticke förstår eller talarbistånd tolk, hankostnad åtnjutae att utan av om

domstolen.språk, begagnas isom
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mycket Många gånger det så varje objektivtsträng. är att snart sagt
konstaterad otillåten gärning följd oaktsamhet. Detanses vara en av
kan därför ifråga strikt bortsett från de principiellasättas om ansvar,
invändningar kan riktas sådant, i sig särskiltär ägnatmot ett attsom
främja effektivitet.sanktionssystemets Den avgörande fördelen med

straffansvarsanktionsavgifter framför individuellt synes snarare vara
sanktionsavgiftema kan riktas juridiskaävenatt mot personer.
Sammanfattningsvis sanktionsavgifterkan skilda slag isägas att av

och för sig kan tänkas medel tillgodose behovet åtgärderett attvara av
överträdelser inom för kollektiva enhetersägermot som rum ramen

verksamhet. fördel avgifterna kan riktas juridiskaEn är ävenatt mot
utformningenIbland kan ske ändamålsenligt ochettpersoner.

verkningsfullt bl.a. därför avgiften för särskiltsätt, att ettavpassas
Vi bedömningen sådana avgifter kan befoga-rättsområde. gör att vara

de gäller vissa slags särskilt frekventa lagöverträdelserdetnär ärsom
bagatellartade eller mindre allvarlig karaktär. det frågaAtt ärav om
vanligt förekommande överträdelser har betydelse för det skallstor att
finnas underlag för utforma schabloner. minst den bak-Inteatt mot
grunden för använda sanktionsavgifter begränsat.är utrymmet att

sanktionsavgifterbedömning således endast ägnadeVår är äratt att
effektivt sanktionssystem vidtillgodose intresset överträdelser iettav

särskildanäringsverksamhet inom vissa väl avgränsade områden. Vi
vill inte utesluta detta kan gälla andra områden sådana däräven änatt

förekommer.sanktionsavgifter i dag Vi har emellertid inte funnit det
meningsfullt inom för vårt utredningsuppdrag utredanärmareatt ramen

föreslården frågan. vi återkommer till vi i stället straffansvarSom att
skall kunna riktas direkt juridiska långa stycken harlmot ettpersoner.

funktioner sanktions-sådant straffansvar medett systemsamma som
förutsättningar kan finnasavgifter. Endast under speciella det skäl för

upprätthålla bägge sanktionsmöjligheterna inom visst område.att ett
straffansvar för juridiska kräver därförVårt förslag över-om personer

väganden sanktionsavgifter finns bör medde ersättas ettom som nu
sådant rättssäkerhetssynpunkt straff-straffansvar. medUr är ett system

otvivelaktigt föredra. Vi återkommer till den frågan i avsnittattansvar
10.2.
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Företagsbot8.3.5

Vår företagsboten i sinreglernabedömning är att om nuvaran-
ställasde utformning inte de krav börmotsvarar ettsom

vid i näringsverksamhet. Vieffektivt sanktionssystem brott
de grundläggande bristerna ochpekar vad uppfattar som

förändradeockså behovet regler.därmed av

förslagen tilljustitieutskottets betänkande 1981/82:53JuUl över
och riktlinjer för sanktions-förverkande vid brott i näringsverksamhet

dessa åtgärderavgifter utskottet sin tveksamhet i vad månuttalade över
vidåstadkomma effektivt sanktionssystemtillräckliga för ettattvar

utredningsarbeteoch förordade fortsattbrott i näringsverksamhet ett
strök blandför juridiska Utskottetangående straffansvar personer.

klanderskulle inrymma direktunder sådant ettannat att ett avansvar
förfarandet, enligt utskottets meningdet brottsliga något var avsom

fortsatta utrednings-allmänpreventiv synpunkt.betydelse från Det
företagsbotde nuvarande reglernaarbetet ledde efterhand till att om

kapitelInnebörden dessa har redovisat i 4. Sominfördes år 1986. av
straffansvar förinte konstrueratsframgått har företagsboten ettsom

rättsverkan vidstället särskildjuridiska iutan sompersoner som en
näringsidkare oberoendekan riktasbrott i näringsverksamhet mot av

juridiskdenne fysisk ellerär person.om en
reglernakartlägga och utvärdera hurdel uppdragvårtEn är attav

bakgrund härav skall bl.a.företagsbot tillämpas. Mot övervägaom
medmedmed företagsbot bör ersättas ansvarssystemettsystemetom

finnslikhet med vadstraff riktar sig juridiska imot sompersonersom
andra länder.i vissa

tillämpningeni kartläggningen och utvärderingenledSom ett avav
sighemställanföretagsbot har Riksåklagaren vårreglerna väntom

vilka detitill landets samtliga överåklagare med begäran domaromen
domar.fick tjugoförts talan företagsbot. resulterade iDetta attom

fått från Kungsbacka kommun. Dessahar domDärutöver en
frågeformulär tillställtsredovisas i bilaga i Del har3 B. Härutöver ett

bilagaredovisas i 4.samtliga överåklagare. Resultaten den enkätenav
före-åläggandede tjugoen domar fått har yrkandetl avom
lagenenligttagsbot rad olika brott bl.a. varusmugglingsbrottavsett en

1964:822,naturvårdslagen1960:418 varusmuggling, brott motom
skattebrotts-brott miljöskyddslagen enligt1969:387, skattebrottmot

brottlagen brott livsmedelslagen197l:69, 1971:511, motmot
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arbetsmiljölagen 1977:1160, brott lagen 1985:426 kemiskamot om
produkter, vållande till död enligt kap.3 § vållande till7 BrB,annans

BrBZ,kroppsskada enligt 3 kap. 8 § arbetsmiljöbrott enligt kap.3 10 §
egenmäktigt förfarande enligt kap. oredlighetBrB, 8 8 § BrB, grov

enligt kap. bokföringsbrottborgenär 2 § BrB, enligt kap.ll llmot
allmänfarlig enligt§ vårdslöshet 13 kap. 6 § miljöbrott5 BrB, BrB,

urkundsförfalskningenligt kap. enligt kap.13 8 § BrB, 14 l § BrBa
och brukande falsk urkund enligt kap14 9 § BrB.av

Talan har bifallits endast i åtta fall gäller brott lagentre motvarav
kemiska produkter, vållande till kroppsskada, arbetsmiljö-ett ettom

livsmedelslagen,brott brott brott miljöskydds-ett mot ett motm.m.,
lagen brott arbetsmiljölagen.och ett mot

vissa fall har talan företagsbot ogillats den anledningenI attom av
åklagaren inte förmått styrka påtalat brott. fall saknar i principDessa
intresse för bedömningen sanktionen företagsbot.av

förklaringarfinns naturligtvis olika till talan företagsbotDet att om
förekommithar ogillats funnit det brott i näringsverk-rättentrots att

samhet. vanligaste förklaringen till talan har ogillatsDen äratt att
brottet inte tillräckligt allvarligt för föranleda företags-ansetts attvara

ogillatsbot. fall har talan med motiveringen sanktionskumula-I tre att
fall påförastion skall undvikas. kunde bolag komma miljö-I ett ett att

andra fallen förskyddsavgift och i de två hade företrädaren den juri-
till kännbart Villkorligdiska dömts bötesstraff tillett resp.personen

förekommerdom och dagsböter. också skönsmässiga be-Det mera
dömningar lett till ogillande, brotten berottt.ex. snarastattsom

betingelser föranledda vikande kon-ekonomiskt ogynnsamma av en
junktur.

för grund för någraMaterialet för kunna läggas tillär magert att
bestämmelsernasäkra bedömningar angående domstolarnas tolkning av

mycket torde dock kunna domstolar visati allmänhet. Så sägas att en
restriktivitet det gäller rekvisitetbetydande bedömningennär av om

grovt åsidosättande uppfyllt. förvånande.Detta knappastär är
det sedan gäller våra frågor angående tillämp-När till åklagare

ningen företagsbot drar följande Reglernaslutsatserav av svaren:
företagsbot uppfattas inte gäller åklagarnascentrala detnärom som

arbete. Bestämmelserna uppfattas allvarlig brotts-mångaav meraavse
brottslighet,lighet ekonomisk s.k. ekobrott. Vid denart, typenav av

:Dessa tordefall ligger i tiden före det infördes.arbetsmiljöbrottet Brottenatt
sketti dag bedömts arbetsmiljöbrott eftersom kroppsskadavållandet tillsom

arbetsmiljö-åsidosättanden skyldigheter ienligt bestämmelsernagenom av
lagen.
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juridiskade berördaförsättsskalbolagsbrottslighet, personernat.ex.
företagsbot redanuppfattningvanligochkonkurs äroftast i att aven

Företagsbotsinstitutetundantagsvis. ärendastskäl aktualiserasdetta
före-följdvilket bl.a.bland åklagare,välkänt är attinte heller aven

brottslighetsådanbeträffandefråga enbartiuppfattas kommatagsbot
skälför talan Ettprincip inteåklagaren iden vanlige annatom.som

bestämmelsernasällsyntaföretagsbotyrkanden ärtill är attatt om
regler-osäkerhetleder tilluppbyggda. Dettakomplicerat omenanses

framställafrånavståbenägenhetentillämpning attgör attattsomnas
åklagarkårenheller inominte närmareharblir Detyrkande stor.ett

typfalli vilkaellerbör hanterasföretagsbotfrågorhurdiskuterats om
också bidrarvilketföretagsbot,föra talanlämpligtdet kan att omvara

företagsbot endastutbildningssammanhang harosäkerheten.till l
uppmärksammats.undantagsvis

företagsbotentydlighetönskvärdmed allvisarKartläggningen att
prak-underordnad roll i detheltendast spelatinfördessedan den en

förvänt-deintedenuppenbarttiska rättslivet. Det motsvaratär att
Äveninförande.vid desshåll fannsmångaåtminstoneningar som

användningomfattandemellanlikhetsteckeninte bör sätta enmanom
uppenbartocksåtorde deteffektallmänpreventiv attoch stor varaen

haft marginellhaendast kanföretagsbotådömasförrisken antasatt en
uttala sigdet svårarebrottsavhållande faktor. Däremoteffekt är attsom

begränsad använd-fått såföretagsbotentillorsakernasäkert att enom
upplevdaÅklagarenkäten defingervisningvissdockning. omenger

tillämpningen.svårigheterna i
före-yrkandentillsåledes orsakenbedömningEnligt vår attär om

iblandproblemprincipielladeframställs intetagsbot knappast som
juridiskasanktionerrepressivariktamedföreligga motattansetts

viverksamhet. Somi dessbegåttsbrottgrund somavpersoner
omfatt-ökandeochisanktioneranvänds sådanaredovisattidigare stor

med detlikartademedrad länder ärlångning i rättssystem somen
betänkligheter.principiellaföranleda någradettasvenska attutan synes

intesvenskadetgrund förnågon rättssystemetinte hellerVi kan attse
inrymmaskulle kunnaländeri dessa motvällika rättssystemensom

inslag vid brottnormaltsanktionerriktadeföretag ett somsom mer
praktiskaringaföretagsbotensOrsakerna tillverksamhet.i dessbegåtts

utformninggivitsföretagsboteniliggatordebetydelse att ensnarare
gradblivit i högpraktikentillämpningsområdet itillleder attsom

begränsat.
detsäkerligensammanhangetdetbetydelse i är attfaktorEn av

flera andrafallet ivaritvadtillilagstiftaren,svenske motsats som
överträdelsertilltillämpningsområdetbegränsatuttryckligenländer, av
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förhållandevis allvarligt slag. kan enligtDet vår mening ifrågasättas
detta verkligen lämplig inriktning. Vi återkommer till denärom en

frågan i avsnitt 8.4.
faktor kan ha bidragitEn till den begränsade använd-annan som

ningen det kan förefalla paradoxalt, företagsbotenär, även attom
givits generell tillämpning oberoende brott i stället förtypenen av av

i vissa länder, begränsas till vissasåsom utpekade brott. Företags-att,
boten har härigenom framstått undantagsreglering avseddsom en
endast för speciella fall. Vi återkommer till den frågan i avsnitt 10.2.

närliggande fråga den betoning det individuella straff-En är av
prioritet framför företagsboten ligger bakom denansvarets som

svenska regleringen. Företagsboten framstår härigenom inte som en
självständigt kriminalpolitiskt motiverad sanktion utan ettmer som
hjälpmedel för täcka de brister kan det individu-uppståatt som genom
ella straffansvarets otillräcklighet fall. till deni vissa Vi återkommer
frågan i avsnitt 12.2.

betydelse säkerligen också företagsboten praktiken fåttAv iär att
fakultativ utformning formellt fonnuleratsbestämmelsenävenen om

företagsbot under vissa givna förutsättningar skall åläggas. Viattsom
tänker detdå inte endast oprecist angivna tillämpningssområdet som
bl.a. innebär företagsbot inte skall åläggas det uppenbartäratt om
oskäligt andra stycketse 36:7 BrB och 36:16. Härtill kommer att
företagsbot det inte uppenbart oskäligt får nedsättas elleräven när är
efterges Vi återkommer frågan förutsättningarna36:l0 BrB. till om
för ålägga juridisk företagsbot eller motsvarande i bl.a.att en person
avsnitt 10.5.

fakultativFöretagsbotens karaktär sanktion torde sammanhängaav
utformats särskild rättsverkanmed den brott vilket bl.a.att som en av

reglerna gäller för sådan talan i principinnebär de processuellaatt som
i stället utformatstillämpliga. förfarandereglema iOm överens-är

för individuellt straffansvar, inklusivemed vad gällerstämmelse som
företagsbotenåtalsplikt, förefaller det troligtallmänprincipen attom

omfattning. Vi återkommertillämpas ikommitockså skulle störreatt
i avsnitt 14.2.regleringentill den processuella

användning detbegränsadeföretagsbotensorsakerna till ärOavsett
fyller anspråkenutformning intenuvarandei sinreglernauppenbart att

näringsverksamhet.igäller brottsåvittsanktionssystemeffektivtett
så detförändrasregelsystemet kanbedömningenVid att mot-av om

anledninguppfattningenligt vårdetanspråk finnsdessa attsvarar
synpunktprincipiellfrånföretagsbotmedframhålla vårt systematt

medtillämpadeandra länderfrämst från de iskiljer sig systemen
betecknasföretagsbotenjuridiskastraffansvar för attgenompersoner
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straff. sak finns deträttsverkan och inte Isärskild ettsomensom
oberoen-i allt väsentligt lösningaråstadkommamöjligheter att samma

eller straff.särskild rättsverkansanktionen betecknasde somav om
avseddnuvarande utformningredan i sinFöretagsboten attär vara

Enligt våri näringsverksamhet.sanktion för brottbestraffandeen
skall be-sådan sanktionutgångspunktenuppfattning bör att envara

sådanskäldet finns starkastraff. Endasttecknas mot enomsom
skäl kan åberopasväljas.benämning De ärordning bör somannanen

olämpligskulle kunnaordningsådan utgörafrämst ettatt ansesen
vilkaprinciper enligtstraffrättsligagrundläggandefrånavvikelse

begått brottendast denbrott ochkan begåfysiskaendast sompersoner
i avsnitt 8.5brottsbegreppettill fråganstraffas. Vi återkommerkan om

avsnitträttsverkan i 8.6.och särskildstraffvalet mellanoch till
principenbedömningavsnitt vårdessaframgårSom attär att omav

upprätthållas.brott bör Däremotkan begåfysiskaendast serpersoner
tilljuridiskahinder görsavgörandevi inget ävenmot att personer

nuvarandefinner detvi inteinnebär ocksåstraffsubjekt. Detta attatt
effektivtiseratförtill grundbör läggasföretagsbotmed ettsystemet

Företagsboten bör inäringsverksamhet.vid brott isanktionssystem
juridiskaförmed straffansvarmedstället ersättas systemett personer.

förändringar idemeningtalar enligt vårlösningsådan ävenFör en
regler,processuellatillämpningsområde ochdet gällerbl.a.sak, när

vi föreslår.som

sanktionerAndra8.3.6

tillgängligaandrainte finns någraVår detbedömning är att
foranvändbaratidigare berörtvide ärsanktioner än somsom

sanktionssystemeffektivaretillgodose intressetallmänt ettatt av
näringsverksamhet.brott ivid

regelöverträdelserbehandlat kanvisanktionersidan deVid som nuav
konsekvenserrättsligarad andraleda tillnäringsverksamhetinom en

här tillbrott. Vi begränsartill förebyggabidrakan attantas osssom
näringsförbud.tillstånd ochåterkallandenvite, av

Vite

framför tvingatvångsmedel. användsDetekonomisktVite attär ett
viteshotet riktasdenprestationerangivna mot.vissa närmare somav
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Ett vitesföreläggande riktas alltid till viss angiven fysisk eller juri-en
disk och innehåller påbud eller förbud. Användning viteettperson av
förutsätter stöd i lag. Sådana bestämmelser finns många håll inom
lagstiftningen och ibland straffbestämmelser. I många fall inne-ersätter
håller och lag både möjligheten förelägga viteatt samten samma
straffbestämmelser. bör dock observeraMan och för-att ett samma
farande inte kan medföra både straffänsvar och vite döms jfratt ut
avsnitt Bestämmelserna innehåller oftast följande12.4. fonnulering.

vitesföreläggande eller vitesförbudOm har får inte dömasöverträtts,ett
till straff för gärning omfattas föreläggandet.som av

Den omständigheten vite kan användas juridiskaävenatt mot personer
har i fall föranlett lagstiftarendel i stället för kriminaliseringatten
välja övervakande befogenhetde myndigheterna vid behovatt attge
utfärda vitesföreläggande.

Vitesinstitutet spelar tvekan viktig roll det gällernärutan atten
komma till med olika slag missförhållanden inom näringslivet.rätta av
Som exempel kan vitesbestämmelsema i marknadsföringslagennämnas

komplement till de tidigare nämnda bestäm-1995:450 är ettsom
melserna marknadsstörningsavgift. finns dock enligt vårDetom upp-
fattning möjligheter utveckla bestämmelserna viteinte att ettom

effektivt sanktionssystem vid brott isådant intressetsätt ettatt av
tillgodoses detta. Vite föreläggs förstnäringsverksamhet kan genom

framtiden.förebygga eventuell överträdelse ioch främst för Detatt en
effektiv åtgärd det gäller förhindraändamålsenlig och närär atten

fortsatt karaktär.upprepad ellerförfaringssättprecist avgränsade av
till med lag-använda för kommamöjligtknappastDet rättaattär att

förinte heller lämpligtVitetengångsnatur.överträdelser ärär avsom
beskrivs i straffbestäm-gärningstyperallmännabeivra deatt sommera

melserna.

Återkallanden tillståndav

endastverkaekonomiska livet kanInom många områden det manav
Till-domstol.myndighet ellerefter administrativtillståndett enenav

viss slag.näringsverksamhetstånd behövs ofta för bedrivaattt.ex. av
serveringstillstånd förkrävsSom exempel kan detnämnasett att

dyrkverktygförsäljningservering alkohol yrkesmässigsamt att avav
får krävabedrivas endast efter tillstånd. Också vissa förfaranden kan
tillstånd. Tillstånd krävs bl.a. för åtgärder miljöområdet,många t.ex.
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avloppsvatten.för utsläpp av
eller återtarbegränsarbrottanledningmeddärordningEn avman

endastkanmotiveratvälmycketvisserligentillstånd kan menvara
Indragningsanktioner.formertill andrakomplement avutgöra att av

verksamhetförbjudenfall dåi debetydelsesaknartillstånd enett
meningslöst itillståndåterkallande ärtillstånd. Ettbedrivs utan av

tillståndsför-till helalikgiltigasigförhållertill demförhållande som
sinredan iocksåbyggertillståndspliktmedvaltningen. Systemet nu-

tillståndspliktstridverksamhet iutformningvarande motatt en
straffbelagd.regelmässigt är

Näringsförbud

nyligennäringsförbud har1986:436Bestämmelserna i lagen om
i kraft den lträddelagstiftningSFS1996:314skärpts somgenom

fysiskariktasstraff, endastliksomNäringsförbud kan, motjuli 1996.
hannäringsförbudmeddelaskannäringsidkareenskildEn ompersoner.

och däri-näringsverksamhetihonomålegatvadåsidosattgrovt som
ringa. Dessutomintebrottslighetskyldig till ärgjort sig somgenom

Ävensynpunkt.allmänpåkallat frånskallförbudetkrävs att vara
vissaunderavgifter kantull ellerbetala skatter,underlåtenhet att

förreglerMotsvarandenäringsförbud.medföraförutsättningar som
juri-ibefattningshavarevissaförgällernäringsidkare ävenenskilda

diska personer.
medel förbedömning kunnavår utgöraenligt ettNäringsförbud bör

dockkanskälnaturliganäringsverksamhet. Avinommotverka brottatt
brottslighetgällerdetverksamt närfrämstnäringsförbudet antas vara

brottslighetenHärtill kommerslag.allvarligt attförhållandevisav
riktas.förbudetvilkendentillknytaskunna motmåste närmare

s.k.använda vidmöjligtsåledes inteNäringsförbud att anonymaär
närings-omfattningbegränsadiendastocksåtordebrott. Det somvara
stödmedaktualiseraskanendastanvändbartförbud när avär ansvar

detsaknasbedömningEnligt vårföretagaransvar.förprinciperna
fysiskanäringsförbud förreglernautvecklaförförutsättningar att om

tillgodoseskulle kunnahärigenomsådantpå sätt attett manpersoner
näringsverksamhet.ivid brottsanktionssystemeffektivtintresset ettav

endast riktasnäringsförbudkan motreglernanuvarandedeEnligt
juri-kunnaskulleordning äventänkbar attEnfysiska varapersoner.

formeller vissnäringdrivaförbjudaskundediska att avpersoner
kapiteli 7utländskför ärredovisningen rättframgåttnäring. Som av

vilkadockgällerfråga närmastländer. Dennavissamöjligt idetta
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vid brottbör kunna åläggasjuridisksanktionertyper personsom enav
avsnitt jfrden frågan i 13.1tillVi återkommerverksamhet.i dess

också 8.3.

Sammanfattning8.3.7

föregåendegenomgången ibakgrundVi förordar, mot av
företagsbotbestämmelsernanuvarandedeavsnitt, att av-om

straffrättsligsanktionermed reglerskaffas och ersätts avnya om
juridiskakaraktär mot personer.

har fungeratföretagsbot intereglernakan konstaterasDet ettatt om
avsedd. Problemetfunktionfyller denreglernasådant sätt att varsom

riktas direktsanktion kanbestraffandeeffektivdet saknasatt somen
bedrivsverksamheterkvarstår alltså. Förjuridiskamot sompersoner

lagöverträdelsernuvarandeinnebärjuridiska attsystempersonerav
helst kon-till någraofta inte lederverksamhetenibegås somsom

sådan.juridiskaför densekvenser sompersonen
innebärförgoda skälfinnsVi det attsystemettatt somanser

Omjuridiskariktas direktsanktioner kanstraffrättsliga mot personer.
omgivandeinnebär denverksamhetbedriveraktiebolag attettt.ex. som

kan blisådantbolagetdet rimligtmiljön förorenas, är att an-som
intestraffrättsligt. Detocksåcivilrättsligt ärenbartsvarigt, inte utan

för bolagetstraffrättsligtinvändningavgörandenågon ettmot ansvar
och mångadrabbar aktiebolagetsindirektsanktion ägare att avatt en

Aktie-brottsligheten.förebyggamöjlighethaftintedessa kanske att
och istyrelsebolagsstämman ävenmöjlighethar utseägarna att

aktiebolagsfonneninnebärsitt ägarskap. Dessutomövrigt attutöva en
bolagetsdärmed riskbolaget. Hankapital iaktieägare atttarsatsar en

bästa intresse.ligger i hansinte bedrivsverksamhet sättett som
till vinstutsiktenbedömningen vägeraktieägarenRimligen attgör

affärs-fullabär densjälvklartrisken. Det ägarnaär attäntyngre
olika avseendenbefattningshavare ihur bolagetsmässiga risken av

motiverasynvinkeln det svårtdenåligganden. Sett ärsköter sina attur
isärbehandlasverksamheten skulleibrottslighetrisken förvarför

med.förenatägandetriskertill andraförhållande ärsom
den verk-kan medförajuridiskafördirektEtt attpersoneransvar

straffbart beteendeundvikaangelägenblirledningenställande attmera
juridiskaföljder för dennegativaundvikaförverksamheteninom att

isärskilt aktsamledningenske ärkanDet att sam-genompersonen.
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band valet, instruktionen och övervakningen de underställda. Enligtav
bedömning kan straffhotvår juridiska få godett mot antaspersoner en

handlingsdirigerande effekt. intern kontrollEn i allmänhetär mera
effektiv kontroll.än externen

kan fråga sig straffrättsligt förMan juridiskaettom ansvar personer
riskerar minska betydelsen det individuella straffansvaret. Befatt-att av
ningshavama kan kanske uppleva de inte ansvariga för sinaäratt
gärningar, kan föras till den juridiska Enöveransvaretom personen.

följdsådan skulle kunna motverka den preventiva effekten av ansvar
för kollektiva enheter.

straffrättsligt för juridiskaEtt behöver emellertidansvar personer
inte innebära det individuella straffansvaret generellt skjuts i bak-att
grunden. någon enskild gjort sig skyldig till brott allvar-Har ett av
ligare slag bör självfallet straffashan för detta oberoende av om en
sanktion riktas den juridiskaäven personen.

likhet med fysiska kanl juridiska i allmän-ävenpersoner personer
het förväntas måna anseende. Risken för be-ett gottvara om en
straffande sanktion kan därför förstärka den interna socialaantas
kontrollen inom enjuridisk verksamhet. juridiskOmpersons en person
förtjänar anseende eller inte beror de olikaett gott personer som
nivåer arbetar i verksamheten eller den. befattnings-Närrepresenterar
havama sköter sina uppgifter förtjänstfullt tillskrivs detsättett
regelmässigt den juridiska sådan medan sanktionssyste-personen som

huvudsakligen bygger det de enskilda befattningshavarnaärmet att
ansvariga. Om också sanktioner vid miljöföroreningär t.ex.som en

eller arbetsplatsolycka kunde riktas direkt företag torde dettamot etten
betydelse för företagets anseende endast förstörre änvara av om en

allmänheten befattningshavare döms till straff. sanktioner-Omanonym
också kan riktas företag sådant bör därförmot ettna som omsorgen
det anseendet ofta kunna väl stark drivkraft försåutgöraom egna en

brott i verksamheten förmotverka risken sanktionen i sig.att som
för aktiebolagEtt torde också kunna medföra den för-ettansvar

delen fick direkt intresse bolagets verksamhetägarnaatt ett attmer av
bedrivs i enlighet med gällande regler. skulle särskilt i bolag medDet
starka kunna leda till utövadesägargrupper ägaransvaretatt ett mera
kraftfullt för förebygga miljöbrott.sätt att t.ex.

finns sammanfattningsvis starka skälDet talar för detattsom
nuvarande sanktionssystemet bör kompletteras med vidgade möjlig-
heter rikta sanktioner direkt juridiska vid brottatt mot personer som
begås i dessas verksamhet. Företagsboten har inte det behovmotsvarat

finns i detta hänseende. Några möjligheter täcka behovenattsom
förändrade förregler andra tillgängliga sanktioner integenom nu synes



kunna straflasjuridiska 231BörSOU 1997: 127 personer

och för sig tänkbart med förändrade reglerdet iföreligga. Däremot är
för företagsbot.

de nuvarande reglerna företagsbotAlternativet såledesär att om
med straffansvar for juridiskamed Förersätts ett system personer. en

anfört, företags-talar, vid sidan vad vi tidigaresådan lösning attav
jämförelse framstår solitär. andrainternationell Iboten vid som enen

arbeta medi princip genomgående valtländer har att system somman
straffansvar för juridiska straff-form Ettinnefattar någon personer.av

underlätta detjuridiska skulle den bakgrundenför motpersoneransvar
rättsliga området pågår ochinternationella samarbete det som som

fråganbetydelse. Vi återkommer till i avsnitt 8.6.ständigt iväxer

behövs sanktionerVid vilka brott8.4 nya

för juridiska skall inriktasförordarVi ansvaretatt personer
näringsreglerande lagar. bör inte krävasöverträdelser Det attav
allvarlig. det gäller ekonomisk brottslighetbrottsligheten Närär
bedömer straffansvar för juridiskaallvarligt slag att perso-av

effektivt motmedel.i normalfallet inte är ettner

avsnitt innebär det finns behovi föregåendeVåra överväganden att av
för brott kan riktas direktenligt vilket sanktionerinföra ett systematt

blir vid vilka brottFrågan dåjuridiska etttypermot sompersoner. av
funktion.fylla väsentligfrämst kan någonsådant antassystem mer

förslag effek-uppgift utarbeta tillEnligt direktiven vårär är att ett
näringsverksamhet.såvitt brott inom Någontivt sanktionssystem avser

för juridiskaheller rådatvekan kan knappast att ett ansvar personerom
brott. med anknytning tillbetydelse för denna Brottfrämst är typ avav

olika slag. direktivennäringsverksamhet kan emellertid l sättsvara av
ekonomiskasamband med frågan åtgärder denvårt uppdrag i motom

bör förstås med ekonomisk brotts-brottsligheten. Frågan vadom som
uppfattningar i allmänhet tordelighet föremål för olikaär men man

främst brottslighet förhållandevis allvarlighärmed i fallvart avse av
regleringen företagsbot kan åter-karaktär. nuvarandeDen sägasom

företagsbot endast kan komma iinriktningenspegla den attgenom
inneburit åsidosättande defråga brottsligheten har ett grovt avom

förenade med verksamheten ellersärskilda skyldigheter är annarssom
slag.allvarligtär av

förtillämpningsområdet för juridiskaOm avgränsar ett ansvarman
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gällaendast kommerinnebär detdetta attsätt ansvaretattpersoner
inom närings-brottslighetentotaladel denbegränsadmycket aven

mycketfinns det i dagtillåterkommerverksamhet. Som stortett
förgällertill regleranknyterstraffbestämmelserantal somsom

tordeförekommeröverträdelserflestanäringsverksamhet. De varasom
förhållandevis lindrig Dettaochgärningaroaktsamma ute-natur.av

angelägetsynpunktallmänfråndet ärsluter inte att mot-att meren
regelefterlevnaden.upprätthålla Attochöverträdelserverka sådana att

betydelseföljs harnäringsverksamhetförreglertillsamhället attser
naturligtbakgrundendenkonkurrenssynpunkt. Detinte minst är motur
fyllakanjuridiskaförintefråga sig ett enatt personeransvarom

överträdel-enskildadeområdedettafunktion inomväsentlig även om
ekonomisk brotts-bildendenmåhända inte gängsemotsvarar avserna

lighet.
såvälfinns exempeljämförelserinternationella systemGör man

allvarliga brotttillbegränsasför juridiskastraffansvardär merpersoner
karaktär.lindrigare Avbrottinnefattar natur-ävensystem avsomsom

allmäntillha kommitjuridiskastraffliga skäl mot merpersonersynes
dessaocksåintryckVårtfallen.i de är systemanvändning attsenare

allvarligatillbegränsatsdefungerat bättreövrigti änäven mersom
det danskaerfarenheternabl.a.tänker här systemet.brott. Vi av

hand-människorspåverkastraffhotExistensen är avsett attettav
verkastraff skalldrabbasRiskenriktning.önskvärdlande i att somav

påverkakande faktorermotverkaoch därigenomhandlingsskäl somett
skadligtsamhälletellerför andra sätt.handlaenskildeden ettatt

skullejuridiskriktasstraffhottyckaskan motDet att personensom
fysiskastraffhoteffekthandlingsdirigerande motsakna somsamma

ochnormbildningenemellertid beaktasbörDet att norm-personer.
förRiskenmindresker ifrämstsamhället attövervakningen i grupper.

mycketdärförstraff tordedrabbaskan utgörajuridisk ettavpersonen
verksamheten.iregelefterlevnadenupprätthållaförincitamentstarkt att

harverksamheten primärtemellertiddettaförutsättning för ettEn är att
för imedelled i ellerendastoch inteseriöst syfte utgör ettett en

verksamhet.brottsliggrunden
associa-ofta olikaanvändsbrottslighetekonomiskkvalificeradVid

ägarförhållandenochbolagsbildningarkompliceradetionsformer samt
före-och andra borgenärerundandrahjälpmedel för statenattsom

bolagenbolag användsOlika görsätttillgångar. attetttagens som
ofta idetbl.a.innebärbrottsverktyg. Detkan attsägas envara
tankenaktiebolagmängd olika ärbildaingårbrottsplan utan attatt en

Syftetmening.egentlignäringsverksamhet ibedrivaskallbolagenatt
invecklade och svårut-olikamöjligheterskapai stället attär att genom
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redda inbördes transaktioner mellan bolagen trolla bort brottsligt åt-
komna pengar.

kan brottslighet relativtexempelSom nämnas typen av som var
1980-talet. Brottsplanen förenklat uttrycktvanlig under slutet av var

bolagen köpte fastig-följande. antal aktiebolag bildades. EttEtt av en
fram och tillbaka mellan de olikasedan till såldeshet som synes

fastigheten blev tillfinansierades lån. Prisetbolagen. Köpen genom
sedermera ide sammanlagda lånen. Bolagen gicksist högt, liksom

i konkursen fastigheten intekonkurs. enda tillgångenDen somvar
Bokföringen i bolagen obefmtlig.längre värd så mycket. Devarvar

uppgivet fanns integivetvis intelånade använts sätt,pengarna, som
tillgängliga.

uppenbart för juridiska inte kantordeDet att personeransvarvara
medel för motverka denna brottslighet.verksamt att typett avvara

Även juridiska regelmässigtbortser från de äratt personernaom man
den sanktionaktualiseras kanavlidna frågannär extraom ansvar

förväntas påverka iskulle innebära intestraff företagetmotett ensom
straffansvar förinnebär ocksåbrottslig verksamhet.grunden Detta att

effektivt medel förförväntas någotinte kanjuridiska utgörapersoner
det gällerbrottslighet allvarligare slag.ekonomisk Närmotverkaatt av

endast spelastraffansvar för juridiskabrottslighet kansådan personer
straff-förhållande till det individuellaunderordnad roll ihelten

ansvaret.
straffansvarför våra bedömningar såledesUtgångspunkten är att ett

roll det gäller företagfrämst kan spelaför juridiska närenpersoner
fallen kanlaglig verksamhet. desyftar till driva lprimärt ettattsom
bestämmandetill inte bara de harstraffansvar aktivt bidra ettatt som

bemödar sig undvikaverksamheten andrainflytande även attöver utan
lagöverträdelser.

mening främst börjuridiska enligt vårstraffansvar förAtt personer
näringsverksamheten harden reguljärainriktas brottslighet inompå

brott börför frågan vilkabetydelse ansvarettyperstor av somom
allvarligganska ovanligt mycketVi utgår från det är attattavse.

för seriös näringsverksamhet.brottslighet begås inom För attramen
bör det därför omfattaskall få praktisk betydelsenågon ävenansvaret

inriktning enligt vår meningmindre allvarliga brott. naturligEn är att
specialstraffrätten närings-tyngdpunkten vid brott inomläggs mot

inriktningVi förordar såledesreglerande lagar. ansvaretaven annan
för reglerna företagsbot. reglerden lades till grund Dessaän omsom

åsidosättande deinriktade brott innebarär ett grovt avsom
verksamheten. Erfaren-näringsidkare kan ha isärskilda skyldigheter en

iför juridiska Dan-heterna relativt goda bötesansvaretär personerav
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allvarliga brott ifrämst för mindrestraffansvaretanvändsmark. Där
näringsverksamhet.

bestraffa juri-inte uteslutetsjälvfalletEmellertid bör det attvara
förekommersådanabrott i den månför allvarligadiska ävenpersoner

tillämpningsområdet itill fråganåterkommerVii verksamheten. om
kapitel l0.

ändrasbrottsbegreppet8.5 Bör

börjuridiskaförstraffansvaretVår bedömning är att personer
brottsbegrepp.ändratdärför införs någotdetinföras utan att

brott.begåinte kunnasåledesbörJuridiska ansespersoner

grundläggande begreppenframgått, detidigarebrottsbalken har,I som
förgärningbrottdefinition.formell Ettstraff ärochbrott getts enen

ellerböteri formföreskrivitsförfattningdet ivilken avansvaren
beskrivaskanhandlande gär-fysiskaEnbartfängelse. sompersoners

kanfysiskasvensk enbartenligtinnebärningar. Det rättatt personer
uppdragför vårtutgångspunktbrottssubjekt. Endvs.begå brott, vara

brotts-omdefmieringundvikabördirektivenenligt attär aven
brottsbegrepp.balkens

juridiskaländerlagstiftningen i många ävenEnligt personeranses
torde dockolika. GemensamtKonstruktionemabrott. ärkunna begå

enbartgrundläggande tankenfrångår deninteprincipi attatt manvara
harekvisit, dvs.subjektivauppfyllaochhandlakanfysiska personer

behandlasjuridiskaoaktsamma. Näruppsåt eller sompersonervara
där vissakonstruktionersåledesdettaförutsätterbrottssubjekt personers

dennasådantjuridiskaden sätttillräknashandlande attettpersonen
brottet.ha begåttanses

till fråganmed hänsyndetuppenbartmeningenligt vårDet attär
frågainte kan kommajuridiskaför attstraffansvar personerom

skuld-gärnings- ochförändringgenerellgenomföra någon av
juridiskastraffrätt.svensk Omenligtinnebördbegreppens personer

specielldärför någonförutsätter dettabrottssubjekttillskulle göras
konstruk-sådaninföraändamål. Fördettakonstruktion för just att en
fördelar.praktiskafinnas påtagligauppfattningenligt vårbör dettion

enbartkan uppnåsfördelarfinns några attdetOm stora genomsom
innebärakan dettabegå brott,kanjuridiskatt personenman anser

vika.betänkligheterna Detprincipiellalåta deskäl förtillräckliga att
för-vilkaunderbeskrivamöjligt klartgivetvis detförutsätter är attatt
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utsättningar juridisk skall ha begått brott.etten person anses
främstDet två olika problem åberopats stöd förär attsom som

använda sig konstruktioner enligt vilka juridisk kanav en person anses
begå brott. gäller s.k.Det fel, dvs. överträdelser där detena anonyma
står klart de objektiva rekvisiten för brott har detatt överträttsett men

oklart eller vilka bär för dessa. Det andra gällerär ansvaretvem som
s.k. kumulerade fel, dvs. överträdelser där det också står klart deatt
objektiva rekvisiten för brott där överträdelsen haröverträtts,ett men
sin bakgrund i fel från flera olika sida och där ochvart ettpersoners

felen inte tillräckligt för någon skall kunnaär attav av personerna
hållas straffrättsligt ansvarig.

Möjligheten straffa juridiska för fel förutsätteratt personer anonyma
i sig inte omdefinieringnågon brottsbegreppet. likhet medI vadav

förgäller företagsbot det fullt möjligt straffa juridiskär attsom en
för brott det inte gått utreda begått brottetäven attperson om vem som

så länge det kan utredas brottet skett i verksamheten, det begåttsatt att
någon knuten till den juridiska denneär samt attav som personen

uppfyllt kraven uppsåt eller oaktsamhet.
De problem kan föreligga ligger alltså utredningsplanet.som

Särskilt det gäller uppsåt torde det ofta svårt bevisa dettanär attvara
gärningsmannen identifierats. Enligt vår uppfattning kan dockutan att

detta knappast reellt problem det gäller straffansvarnärettanses vara
för juridiska Det nämligen knappast rimligt juridiskär attpersoner. en

straffasskall kunna för uppsåtligt brott detett rent utan attperson
kunnat utredas åtminstone någon haft föreskrivet uppsåt.att

Ävendet gäller oaktsamhet förhållandetNär annorlunda. detär om
inte går fastställa föransvarig viss gärning kan detäratt vem som en
ofta stå klart gärningen varit oaktsam. gäller kanske särskiltDettaatt
sådana fall där s.k. företagaransvar tillämpligt. vissAttär över-en
trädelse sin bakgrundhar i exempelvis bristande kontroll och över-
vakning kan många uppenbart det kangånger rådaävenvara om
oklarhet straffrättsligabär det för bristerna. Föransvaretom vem som

i sådana fall döma juridisk till straff krävs då inte någonatt en person
ändrad brottsdefinition. Vi vill i sammanhanget erinra fleraattom av

fall då företagsbot gäller s.k. fel.dömts ut anonyma
Situationen framståkan möjligen annorlunda det gällernärsom

kumulerade fel. de fallen det klart bibehållet brottsbegreppI är att ett
innebär hinder för döma juridiska till Frågan tordeatt personer ansvar.
dock knappast ha någon nämnvärd praktisk betydelse. fleraOm perso-

gjort sig skyldiga till i sig inte straffbara gärningarner som samman-
lett till otillåtna konsekvenser torde detta normalt ha sin bakgrundtaget

i det finns brister i verksamhetens organisation eller kontrollenatt av
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ingårkan då någonforetagaransvaretMed stödverksamheten. somav
ansvarig förvanligtvis hållasledningenverkställande över-i den

heller någotmöjligt finns det knappastintede fall dettaträdelsen. I är
juridiskastraffa denberättigat intresse att personen.av

fördelarfinns påtagligadet inte någrasåledesbedömningVår är att
juridiskavilkenbrottsdefinition enligtinföramed ävenvinna attatt en

det finnas skäldetta kanbrott.skulle kunna begå Trots attpersoner
utformas.skulle kunnaförändrad brottsdefinitionberöra hurnågot en
konstruk-åstadkommaprincip tvådet ifinns vi sättDet attsersom

brott.kan begåjuridiskaenligt vilkationer personer
traditionelltidentifikation behållerprincipenEnligt ettmanom

brottfallet begå deenheten i detkollektivabrottsbegrepp. Den anses
identifierasställninggrund sinvissabegås som avpersoneravsom

med enheten.
subjektivt täckt kvar-skallgämingenden otillåtnaKravet att vara

för juri-i ledningenEnglandstår. l attt.ex. enpersonernaanser man
sådantjuridiskamed denidentifieraskandisk ettpersonenperson

utförda denledningenbegåsgärningarsätt att avanses varaavsom
gällertill vadharknyterjuridiska Det sett somansompersonen.

för egetskadeståndsansvarutomobligatoriskajuridiska personers
vållande.

det svårtkonstruktionenhärmed densvaghet är ärEn attatt av-
juridiskatillräknas dengärningar skallpersonkretsdengränsa vars

förgrundernasamtidigtändamålsenligt sätt,ett sompersonen
identifikation blir mycketupprätthålls.identifikation Kravet uttunnat

juridiskadenhandlarallaattt.ex. personenssomansermanom
motiveratdetSamtidigt kanidentifieras med den.skall attvägnar vara

anställd lägrehar begåttbrottetstraffa företag ävenett enavom
skillnad mellanknappast heller någondetpraktikennivå. l är en

begåsfor brottjuridiskstraffakanordning där som avpersonenman
juridiskadenväljerordning därochvissa sägaatt attmanenpersoner

dessa brott.har begåttpersonen
kanjuridiskaordning däråstadkommaEtt sätt attannat personeren

dessa.brottsbegrepp försärskiltkonstruerabrottbegå är ettattanses
till detmotsvarighetha någonkan intebrottsbegreppsådantEtt

medbörja laborerainte skallsubjektiva sida,vanliga brottets om man
juridisktillräknasmedvetandekollektivtslagsett person.som en

ha begått brottkanjuridiskkanlösningEn att ansespersonenvara
dess verk-straffbestämmelse inomöverträdelsedet sker av enenom

kantillräknas någonöverträdelsen kanochsamhet varaansessom
anled-eller överträdelsenjuridiskadenknuten till annanavpersonen
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personen3.juridiskatillräknas denkanning
for juridiskabrottsbegreppkonstrueraGenom annatettatt personer

delvis undvika kravenhelt ellerkanför fysiskaän manpersoner
gämingen.otillåtna Detobjektivtdensubjektiv täckning ansesav

straffar juri-det tillåterdetbetydelsefrämst ha sättet attatt man
fysisk haringenlagöverträdelserfordiska trots att personpersoner

dettasituation därexempeltill brott. Somskyldiggjort sig ansesen
fleradvs.fel anföras,kumuleradebetydelsefullt brukar att personer

leder tillföreningifelhandlingarringabegårföretaginom enett som
fel-krävssinställassaken skalllagöverträdelse. attFör spetsatt

den anled-lagöverträdelsentillha lettkanintehandlingama avanses
skyldighetersinaförsummatföretagsledningeninomnågonningen att

sistnämndadetverksamheten. Omkontrollochgäller tillsynvad över
aktuellt.bliforetagaransvarfallet skulleär

deeftersomsvagheterslaget hardet härbrottsbegreppSärskilda av
for lagöver-striktuppfattaskanordalydelseenligt sin ett ansvarsom

dengodtagbart. Avintestraffansvar kanstriktträdelser. Ett anses
straffbaradetbegränsahitta andraanledningen måste sätt attman

oaktsamhet.ochuppsåtbegreppenanvändningenområdet än avgenom
praktikeniklargöra vadbestår isvårighetuppstårDet att somsomen

straffansvardetstraffansvar frånjuridiskaskiljer den sompersonens
måste finnasuppenbart detfysiska Detutkrävas är attkan personer.av

särskiltmeningslöst haskulle det ettskillnad. Annars attvaraen
väsentligtdettillämpningi frågaLagtekniskt och ärbrottsbegrepp. om

fysiskabegåsfor brottjuridiskastraffaenklare avatt sompersoner
personer.

aktie-vilkaenligtstraffbestämmelsema ettUfr t.ex.särskildade danskat.ex.
begått. Förutsätt-det haröverträdelserförmed böterstraffasbolag kan som

till-kanöverträdelse,begåttsharverksamhetendet inomningen somär enatt
kanelleraktiebolagettillknutnafleraräknas eller är somsompersoneren fysisktillräknasskallLagöverträdelsensådant.aktiebolagettillräknas ensom

täckt.subjektivtdenenbart äromperson
straffaskanföretaginnebärbestämmelsernanorskaJfr också de att ettsom

företagetshandlatharnågonstraffbestämmelse har överträttsnär somaven
överträdelsen.straffas forkanfysiskingengällerDet ävenvägnar. personom
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Straff eller8.6 särskild rättsverkan

Vi förordar det nuvarande med foretagsbotatt systemet ersätts
regler straffansvar för juridiska för brottav om personer som

begåtts i verksamheten.

Om juridiska ansvariga för brott begås i derasgörspersoner som
verksamhet kan sanktionen olika benämning. Den benämningges som
ligger till hand för bestraffande sanktionnämxast självfalletären
straff. Som framgått däremot företagsbot inte straffett utananses vara
betecknas särskild rättsverkan brott. Frågan sanktionsom en av om en

juridiska för brott i verksamheten betecknasmot ettpersoner som
straff eller särskild rättsverkan kan få betydelse det gällernärsom en
det processuella förfarandet. Till den frågan återkommer vi i avsnitt

Vid14.2. sidan härav skillnaden i första hand terminologisk. Detär
viktigaste under vilka förutsättningar sanktionen får dömas ochär ut
inte benämningen. praktiken kanI emellertid benämningen haäven
betydelse.

företagsbotAtt särskild rättsverkan kan intryck sank-är atten ge av
tionen i betydelse helt underordnad det individuella straffansvaretår
och den udda i det straffrättsligaäratt systemet.

Såvitt vi kan bedöma ligger fördelen med benämningen straff
främst däri det därigenom klart markeras det fråganatt äratt om en
repressiv sanktion innefattar klander.som

Om juridiska kan straffas för brott innebär dettapersoner en mar-
kering lagstiftaren i princip jämställaatt äratt ansvaret attav anser
med för fysiska börDet medföra polis ochansvaret attpersoner.
åklagare lägger vikt vid lagföra juridiskaatt attsamma personer som

personer.lagföra fysiska åtala för brottAtt torde uppfattas ettsom
naturligare inslag i åklagares arbete föra talan åläggan-än atten en om
de särskild rättsverkan brott. Inte minst viktigt det dessutomärav av

massmedia och allmänheten torde ha lättare förståatt att att t.ex. ett
företag har dömts till straff för brott det har dömts till särskiltän att
rättsverkan brott.av

Vad främst talar juridiska skall kunnamot attsom personer
straffas begreppen brott och straff enligt nuvarandeär att system
hänger ihop. innebärDet brotts- och straffsubjekt detsamma. Denatt är

begår brott kan dömas till straff for detta. kan ingenDäremotettsom
dömas till straff för någon brott. förEtt andras brottannans ansvar
brukar kallas vikarierande och det gäller fysiskanäransvar anses

i fall högst tveksamt. Om juridiska intevartpersoner personer anses
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fysiskastraffas för brottdäremot kanbegå brottkunna sommen
vikarierandedetta uppfattasbegått kan accept ettsom en avpersoner

dockdetta börprincipiella betydelsenstraffrätten.inom Den avansvar
förförutsättningarnaberörtsöverdramatiseras. Sominte är attnyss

i verksamhetenför brottjuridisksanktiondöma motut personenen
eventuellabeteckning.sanktionens Debetydelserimligtvis änstörreav

knappastkanvikarierandebetänklighetema medprincipiella ett ansvar
ibrotträttsverkankallas särskildsanktionvisspåverkas avom enav

straffansvarunderstrykasärskiltstraff. Vi vill ocksåstället för ettatt
uppfattasfår eller kaninteför juridiska motett steg ensompersoner

områden.andrastraffansvarvikarierandeacceptans av
kunnaskalljuridiskatanken påOm attaccepterar personerman
verk-inombegåsför brottstraffrättsligtdirektbära ett somansvar

betecknarbetydelse hursåledes egentligdetsamheten saknar man
straffkallassanktion börrepressivsanktionen. Vi rentatt omenanser

medfördelarellernackdelar med detfinns klaradet inte annanen
till vadhänvisarfallet. Videttainte ävenbenämning. Vi ärattanser

avsnittanfört i 8.3.
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Juridiska9 sompersoner
straffsubj ekt

Inledning9.1

börföretagsbotreglernanuvarandedefannkapitletförral att om
dettaljuridiskaförstraffansvarreglermed personer.ersättas omnya

bördettafråganoch 9.3avsnitt 9.2ikapitel skall ta ansvaromupp
generellaskälfinnsdeteller göraattjuridiskaallagälla ompersoner

hänseenden.i vissaundantagellerundantag
juridiskaförkommerkapitel 13till i ansvaretåterkommerSom

ochådömsstraffför detreglersärskildautmärkas somatt avpersoner
reglerdessadåfråganaturlig ärEnskall bestämmas.dettahur om

tillförhållandeitillämpaskunnabör ävenförutsättningarunder vissa
avsnitt 9.4.ifråganbehandlar denVijuridiskaandra än personer.

juridiskaför ärstraffansvarmedproblemsärskilt ett personerEtt
kanintejuridiskafall dendetihanterasskallhur personenansvaret

juridiskadenhändervadbötesstraff och personenbetala omett som
mednaturligthängerFrågeställningamaexistera.upphör sammanatt

kändadenochkonstruktionrättslig mestattjuridisk äratt enpersonen
friaaktieägarna ärkännetecknasaktiebolaget, attjuridiska avpersonen,

otillfreds-lättframstårDetbetalningsansvar.personligtfrån som
betala.fårnågonmedförbötesstraff inteutdömt attställande ettom

sig lederförkunna rättavvecklas görajuridisk attutanNär personen
till någonflyttasskall kunna överdesskravofta tilldet att ansvar

möjligtskalldet attfråganbehandlar viavsnitt 9.5I varaomannan.
rättssubjekt,till andrajuridiskförstraffansvaretöverföra personen

påverkasskallhurfrågorocksåbehandlar ansvaretViägare. omt.ex.
tillochföretagsöverlåtelser rättavlidit,harjuridiskatt personenav

kanfrågordeförordarSammanfattningsvis attåterkrav. upp-som
lösasbörbyterellerombildas ägarejuridiskkomma när personen

principer.associationsrättsligavanligaenligt
ihar vikapiteli dettaövervägandenvåraförunderlagSom ett

formernaviktigastedeöversiktkortfattad överlämnatkapitel 3 aven
ochbildashur deinriktningsärskildmedjuridiska upp-personer
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löses tredje Vi har behandlatsamt ansvaret gentemot ävenman.
näringsidkarbegreppet och berört i vad mån näringsverksamhet han
bedrivas juridiska och i andra former. Vi hänvisar till denav personer
framställningen redovisar här nedan tabellarisk sammanställ-men en
ning de viktigaste kollektiva verksamhetsformeröver skulle kunnasom
beröras regler straffansvar för juridiskaav om personer.

Verksamhetsform Juridisk Ansvar gentemot
tredjeperson man

Aktiebolag ja, registre- Bolaget ärgenom an-
svarigt. Aktieägar-ring

har inte ettna
personligt ansvar.

Handelsbolag ja, registre- Bolaget ochgenom
ring bolagsmännen är

solidariskt ansva-
riga.

Kommanditbolag ja, registre- Bolaget och dengenom
ring eller de bolagsmän

komple-ärsom
solida-mentärer är

riskt ansvariga.
Kommanditdeläga-

enbartren svarar
med harvad han

i bolaget.satt

Ekonomisk för- ja, registre- Föreningen ärgenom
ening ring ansvarig. Med-

lemmarna inteär
personligen an-
svariga.

Ideell förening ja, stadgar Föreningennär är
antagits och styrel- ansvarig. Med-

lemmarna inteutsetts ärse
personligen an-
svariga.
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Stiftelsendenja, ärStiftelse när an-upp-
svarig.ochrättats en

utseddstyrelse är

ansvarig.Staten ärStaten

Kommunen ärKommun
ansvarig.

fysiskaDennejnärings-Enskild person
idkare företagetägersom

ansvarig.är

bolagsmänDenejEnkelt bolag som
avtalingår ärresp.

ansvariga.

undantasjuridiskavissa9.2 Bör personer
straffansvarfrån reglerna om

omfattaskallför juridiskaföreslår straffansvaretVi att personer
juridiskaformeralla personer.av

likställda medhänseende juridiskaförmögenhetsrättsligt ärI personer
ochtillgångarhajuridisk kan alltsåfysiska En egnapersonpersoner.

ställföreträdare,behörigoch kan,avtalslutaskulder, kan genomegna
domstol.talan införoch förasvara

kunnaintedäremotlikställdhet kommerformellsådan attNågon
del avvisatför vårområdet. Vi harstraffrättsligadetupprätthållas på

begå brott. Men ävenskulle kunnajuridiskatanken att ansespersoner

närings-enskildaMan betecknadet riktigtsjälvfallet diskuterakan är attom
kanskefall därverksamhetsform. I dekollektividkare person,enensom
särskiltfall inteiframstår dettaanställd, driver näringnågonmed vart som

medföretagdrivakan emellertidnäringsidkareenskildträffande. En ett
arbetsfördelningorganisationi frågaanställda såvälmånga somomsom

aktie-medlikställt störreframstårbefattningshavareolikamellan ettsom
bolag.
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bortsett härifrån kvarstår vissa de sanktioner användsatt motav som
fysiska inte kan användas i förhållande till juridiskapersoner personer.
Som återkommer till i kapitel främst13 det ekonomiska sank-är
tioner kan användas juridiskamotsom personer.

Variationerna mellan olika juridiska det gäller verk-närpersoner
samhetsformer och ekonomi mycket betydande. Såväl världs-är ett
omspännande aktiebolag med tiotusentals anställda tynandesom en
ideell förening tillgångar juridiska Variationernaärutan ärpersoner.

Ävendock till delar oberoende själva organisationsformen.stora av om
aktiebolaget den Organisationsform straffansvar för juridiskaär ettsom

främst kommer beröra bedrivs ofta omfattande verksam-attpersoner
heter i andra organisationsformer. Från den utgångspunkten finns det
knappast skäl utesluta någon Organisationsform från reglernaatt om
straffansvar för juridiska personer.

börDet emellertid anmärkas handelsbolaget inklusive sådanaatt
handelsbolag kommanditbolag skiljer sig från juridiskaärsom perso-

i allmänhet bolagsmännen kommanditdelägareutomattner genom
har obegränsat personligt betalningsansvar för bolagets skulder.ett
Detta innebär straff handelsbolag, i till andraatt ett mot ett motsats
juridiska kommer kunna verkställas direkt hos ochattpersoner, var en

delägarna sådan inte personligen haft någotäven göraattav om en
med den brottslighet utlöst straffet. den bakgrunden skulleMotsom
det kunna hävdas straffansvaret för juridiska inte bordeatt personer
omfatta handelsbolag eller särskilda regler borde införas föratt an-

för bolagets skulder i detta hänseende.svaret
Motsvarande fråga aktualiserades i samband med reglernaatt om

företagsbot infördes 1985/86:23 f.. fann därvidse 24 Manprop. s.
inte några förskäl verksamheter bedrivs formi handels-att som av
bolag skulle undantas från regleringen företagsbot eller såvittatt,av
gäller foretagsbot, några undantag från bolagsmännens förgöra ansvar
handelsbolagets förpliktelser. Vi delar den bedömning gjordes då.som

9.3 Särskilt för ochstatenom ansvar

kommunerna

föreslårVi och kommuner skall kunna straffasävenatt staten
för brott begåtts i dessas verksamhet. skall dockDetta intesom
gälla myndighetsutövning. Vid åtal skall huvudregelnmot staten

den myndighet inom vilkens verksamhetsområde denattvara
åtalade gärningen begången företräder vid domstol.är staten
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underkastadeavseendenflestadeikommunala ärochStatliga organ
gällerframgåttSomisamhälletinomgäller stort.regler somsamma

företagsbot.frågaidet även om
på-verksamheterförocksåkommunernaoch somStaten svarar

privatalevnadsförhållanden sättmänniskorsverkar somsamma
markerafortsättningsvisvärdefullt ävenDet enverksamheter. attär

deti vadverksamhetoffentlig ävenochprivatmellan avserlikställdhet
särskiltgäller närhändelser. Dettainträffadeförstaffrättsliga ansvaret

därmed jäm-eller någonnäringsverksamhetdriverkommunellerstat
aktivitet.förbar

offentligaeftersomuppnås,kunnabörverkanpreventiv organEn
undvika detföransträngningar attanledningsärskild görahar att
Massmediasinnebär.straffansvarutkrävandeklander ettett avsom
anledningarolikaocksåfunktionäreroffentliga ärbevakning avav

inombefattningshavarebevakningdessintensiv änsannolikt avmera
straff-effektenpreventivaden ettBevakningen görnäringslivet. att av

särskiltkan stor.antas varaansvar
ochoffentligamellanlikställdhetprincipiellVad sagt enomnu

offent-denområden därgällandehuvudsakisigprivata görorgan
gällerreglerväsentligenunderkastadförvaltningen somliga är samma

myndighetsutöv-vidvidtasåtgärderFörsektorn.privatadenför som
myndighetenförstraffrättsligt somfrågankommerning ett ansvarom

sådanaendastmyndighetsutövningMedläge.i avsessådan annatett
samhälletsuttryck föråtgärder är ettfaktiska ytterstochbeslut som

fårregleroffentligrättsliga rätts-kraftiochmaktbefogenheter avsom
ihörmyndighetsutövningTillenskilde.denellerförverkningar emot

slag,dettabesluttillsyftaråtgärderförberedandeprincip inte avsom
Myndig-kriterier.angivnauppfyllersjälvständigtåtgärdernanärutom

detaljeradeomgärdadoftastochlagiregleradhetsutövning avär
betydandebyggakan ettattBestämmelserna sägasbestämmelser.

befogenhet utövaattden tjänsteman gettslagtshar somansvar
myndighetsutövningenliggerdettamakt. l attoffentligmyndighet

fallmångalindividuelltmedochsjälvständigt ettskall ansvar.utövas
ställ-självständigadenarbetedomares ärgällerdetnärt.ex. ensom

förutsättning.uttryckligningen en
kanmyndighetsutövningvidbrotttillskyldigsig ettDen görsom
detfinnsstraffbestämmelserövrigadetta. Förutomstraffas förgivetvis
dentjänstefel förförstraffbestämmelsesärskild§ BrBkap. li 20 en

myndighetsutövning,vidoaktsamheteller genomuppsåtligen avsom
uppgiften.förgällervadåsidosätterunderlåtenhet,ellerhandling som

två år.högstfängelse iellertjänstefel böterförStraffet är
kunnajuridiskaförstraffansvarintebörmeningvår personerEnligt
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utkrävas för brott begås vid myndighetsutövning. Ett sådantsom
skulle i vissa fall kunna komma i strid med de föransvar myn-

dighetsutövning viktiga grundprincipema självständighet ochom
oberoende i beslutsfattandet. gällerDet såväl myndighetsut-när
övningen sker i myndighets verksamhet den sker inomnären som
juridiska med stöd i lag myndighet.utövarpersoner som

Dagens reglering innebär det oftast Justitiekanslern JKäratt som
företräder vid domstol. mål1 skall han,staten rör rättstatenssom
enligt förordning2 § 1975:1345 med instruktion för Justitiekanslern,
föra eller låta föra talan, detta inte ankommer någonstatens om

myndighet. får ocksåJK uppgiften bevakaöverta rättatt statensannan
vid eller domstol i tvist eller kan bli föremål förutom prövasen som
prövning allmän domstol, hinder uppgiften före-utan att attav en av
träda i första hand ankommer myndighetstaten JK.änen annan
Vidare i omfattningJK tillsyn deutövar stor över utövaratt som
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar isamt

åliggandenz.övrigt fullgör sina
det försNär talan för brott begåtts i verksam-mot statenen som

heten det uppenbart det inte bör före-är JKatt attanser vara som
träder svarande. Den naturliga ordningen i ställetstaten är attsom

i det fallet skall företrädas den myndighet inom verk-staten av vars
samhet det påstådda brottet har begåtts. För sådan lösning talaren
praktiska skäl och preventionsskäl.

respektive myndighetAtt inom sitt verksamhetsområde företräder
vid domstol också innebörden 2 § verksförordningenstaten är av

1995:1322. Verksförordningen tillämpas dock enbart myndigheter
under regeringen i den omfattning regeringen föreskriver isom myn-
dighetens instruktion eller i någon förordning och det inteärannan
alltid tillämplig.2 § den anledningenAv föreslår särskildärsom en
förordning reglerar frågan åtalet. För-som om vem som svarar
ordningen skall tillämpas vad gäller enligt bestämmelser ioavsett som
instruktioner eller författningarandra har beslutats regeringen.som av

När det gäller enskilt anspråk i anledning brott bör bestämmel-av
i förordningen 1995:1301 handläggning skadestånds-serna om av

anspråk princip innebärI det den centrala förvaltnings-mot staten. att
myndigheten området, det finns sådan, till ersätt-om en svarar upp
ningsbelopp 250 000 kr och Justitiekanslern i övriga fall.attom svarar
Om dessa regler inte ändras kommer det, vårt förslag genomförs,om

innebära kan ha olika företrädare i de fall åtal ochatt att staten att ett

28e lagen 1975:1339 Justitiekanslems tillsyn.om
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rättegång.förs i ochskadeståndstalan mot staten sammaenen
enligt vårdet kanordning ochOtympligframståkanDetta ensom

verksamhetmyndighet idenskäl förgodauppfattning anföras att vars
samtligadet gällerföreträdaskallbegånget närbrottet statenär an-

innebördenbestämmelse denbrottsligheten. Enanledningspråk i avav
detordningnuvarandebröt närinnebäraemellertidskulle att uppman

grunder kunnagodaskulleskadeståndstalan Mangäller mot staten.
gärning skulleskadeståndsgrundandevidvarförfråganställa staten en

förstraffbargärningenberoendeföreträdare statenha olika varomav
föränd-föreslåfrånavståttbakgrundendenharinte. Vieller attmot

Ävenskadeståndsanspråkhandläggningenringar mot staten. omavav
konkretanågralämnadirektivutanför våradet ligger attansett att

iregeln 2 §intefinnas skälemellertiddet övervägaförslag kan att om
skadeståndsanspråkhuvudregel vidtillbörverksförordningen göras

mot staten.
verksamhet detinommyndighetdenuppfattning börEnligt vår vars
företrädaskalldenendastbegåtts inte statenpåstådda brottet vara som

principiutdömda böterbörtillfallsdomstol. Ominför staten ansvar
anslag.myndighetensdenockså belasta

utgifter benämnsochinkomsterbestämmaRätten över statensatt
regeringsformen RF. Förkap.i 9reglerasochfinansmakten nu

varmedintresse,budgetregleringenfråga det äraktuell är avsessom av
statsbudgeten3 Förfarandettill.kommervarigenomförfarandedet

fastställandetdelsstatsinkomsterna,beräkninginnefattar dels avaven
utgiftsanslagen.de olika

användas.skallmedelhurbestämmerriksdagen statensDet är som
fårövriga tillgångaroch dessmedeldisponerarRegeringen statens men

bestämt. Rege-riksdagen harmedlenanvända sätt äninte annat
anslagenolikamellan deflytta stats-intekanringen t.ex. pengar

hänförasskallskadestånd,utgift förvissbudgeten. En ettstaten, t.ex.
utgiftendärverksamhetdeldenanslagtill det statensavavsersom

medel.andrafår alltså inteochuppkommit ersättas av
skervilketanslag,myndighettilldelarregeringenNär ett genomen

villkorenbegränsningar ibeslutaregeringenfårregleringsbrev,s.k. om
ellerutformningenförreglerNågraanslaget.utnyttjandeför avav

kaninte. Allmäntfinns sägaregleringsbrev attinnehållet i settett man

Denstatsbudgeten1996:1059 närrmas.lagenbörsammanhanget även om
förstainnehåller iochbudgetprocessentill förkommithar att strama upp

och riksdags-regeringsformenstillkompletteringarochhand preciseringar av
ochstatsbudgetenbestämmelserkortfattadeochöversiktligaordningens om

finansmakten.
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regleringsbreven väsentligt mindre detaljeradeär förr. Rege-ännu
ringen främst mål för myndighets verksamhet.styr attgenom ange en

En myndighet har enligt gällande villkor och bestämmelser,rätt att,
använda tilldelade anslag för de ändamål anslaget och ärsom avser
skyldig avräkna utgifter och intäkter anslaget. Om myndig-att mot en
het bedömer det finns risk for tilldelat belopp inklusiveatt att ett en

anslagskredit‘beviljad inte kommer räcka till, skall myndighetenatt
informera regeringen detta och föreslå nödvändiga åtgärder.snarast om

Vid oförutsedda utgifter inomstörre myndighets verksamhet kan deten
bli nödvändigt for regeringen begära särskilda anslag hos riksdagen.att

Enligt bestämmelserna i förordningen 1996:882 myndighetersom
årsredovisning skall myndigheterna årligen och tillupprättam.m.
regeringen lämna årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.en
Detta material skall kortfattat underlag för regeringens uppföljning,ge
prövning eller budgetering myndighetens verksamhet. årsredo-Avav
visningens resultatredovisning skall framgå hur verksamhetens kost-
nader och intäkter fördelar sig enligt den indelning för återrapportering

verksamheten regeringen beslutat. Myndigheten skall redovisaav som
och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de mål och i
enlighet med de krav återrapportering regeringen har iangettsom
regleringsbrev eller i något beslut.annat

Som kan foretagsbot ådömas näringsidkare sesagts staten som
1985/86:23 f..23 har dockDetta aldrig skett. område därDetprop. s.

förhållandena i viss kanmån tjäna till ledning för för frågan om
kostnadsansvaret skadeståndsansvar. Vi har frågatär antalstatens ett

myndigheter5olika hur de sköter skadereglering. Kostnaden för skade-
stånd täcks, framgått, under anslaget för den verksamhet i vilkensom
skadan har uppkommit. Försäkringsskydd förekommer inte inom

De centrala myndigheterna själva hur kostnaden förstaten. avgör
skadestånd skall inrymmas budgeten. finns ingaDet regler för
kostnadsansvaret inom myndighetsorganisation. Det lämplig-ären rena

Ävenhetsöverväganden det generell uppfattningavgör. ärsom om en
skadeståndsansvarets preventiva effekt kan bliatt störreantas om

får bäras där skadan orsakats, framförs myndigheternasansvaret att
ekonomiska situation pressad och det många gånger inteär att är

"Med anslagskredit överskrida budgetårsrätt disponiblaatt etten avses en
belopp på ramanslag. Ett sådant överskridande minskar följande år detett
anslagsbelopp disponeras. Regeringen beslutar särskilt anslags-som om en
kredits storlek.
5Svenska Kraftnät, Riksskatteverket, Riksåklagaren, Försvarsmakten och
Justitiekanslern.
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detFörvaltningentill den lokalaföra nedmöjligt utan attansvaretatt
ifinns vissa variationerverksamheten.effekter för Detfår oönskade

hanterarcentrala myndigheternautsträckning dei vilkenfråga om
Riksskatteverket harcentralt eller lokalt.skaderegleringen reserverat en

bästoch detskaderegleringförviss mängd är attattanserpengar
vilkeninomeftersom det svårtcentraltregleringen sköts är att veta

har beslutatRiksåklagarenskada kan orsakas.skattemyndighetlokal en
åklagarmyndighetstill tvåskadeståndsbelopp procentatt av enupp

centralt.belopp reglerasEventuellt resterandelokalt.budget får bäras
eftersomStockholm hårtåklagarmyndigheten idrabbatharDetta t.ex.

förmiljoner kr budgetenanvända tvådär har varit atttvungna urman
Försvarsmaktenskadestånd.betalaverksamheten tillden löpande att

orsakarverksamhetende skadorföreträdesvis central nivåreglerar
skadereglerings-vissahanteringendelegerathar typer avavmen

frågaskador ioch andrabl.a. markskadorlokal nivå,ärenden till om
femtusen kr. Manuppgår till högstersättningsbeloppetvilka attanser

belopphanteringenblir bättrehanteringenden praktiska störreavom
centralt.sker

penningstraffföranledningfinnsDet ansvaretatt anta att som
motsvarandeskulle hanteraspraktikenådömdes i sättettstaten som

införs. Enligtreglering intesärskildskadestånd, någonföransvaret om
ochrimligväsentligt innebäradetta i alltskullevår bedömning en

föreslåfunnit skälhar därför inteansvarsfördelning. Viflexibel att
dock givetvisförfattningsreglering. Dettasärskild ärnågon är en

lämplighetsfråga° fullt tänkbar.regleringoch ären
någonverksamhetkommunsbrott iVad därefter angår synesen

möj-lämplig ellerberörda hänseenden inteisärskild reglering ensnu
företagsbot,frågafår gälla iliksominnebär,lig. attDetta antas omnu

talanskallför kommunenföreträdaredet alltid blir svarasomen
får sedansådan.åvilar kommunen Detbetalningsansvaretoch att som
enskildai detställning tillkommunvarjeankomma att ta vem som

ekonomiska konsekvensereventuellahurskall utföra talanfallet samt
inom kommunen.skall fördelas

regeringen,Regeringen myndigheterna underbeträffandesjälvfallet,kan
skullesådankostnadsansvaret. Enförordningsbestämmelseutfärda omen

Riksåklagaren har bestämt,innehåll detmotsvarandekunnat.ex. somvara av
till tvåkostnadermyndighet själv måste bäralokaldvs. procent avatt uppen

den budgeten.egna
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för andra9.4 juridiskaAnsvar än personer

föreslår enskilda näringsidkare i vissa fall skall kunnaVi att
straffas enligt regler juridiskasamma som personer.

särskilt problem hur bedriver rörelse iEtt är personer som annanen
form juridisk under enskild firma eller i enkeltän ettt.ex.person,
bolag näringsidkare, skall behandlas i fråga straffansvar.enskilda om

finns förutsättningar den enskilde närings-många gångerDet göraatt
straffansvarig för de otillåtna gärningar in-idkaren individuellt som

träffat individuellt straffansvar alltid kundei verksamheten. Om ett
företagets verksamhetens skulle dessautkrävas ägare typerav av

företag lämnas utanför med straffansvar förmöjligen kunna ett system
kollektiva enheter.

enbart fråga företag. Ibland bedrivsemellertid inte småDet är om
under enskild firma. verksam-mycket betydande verksamheter Dessa

organisation, omsättning och antal anställdaheter har ibland görsom
juridiskafullt jämförbar med den bedrivs iverksamheten äratt som

skiftande storleksordning. Under sådana förhållanden kanpersoner av
förekommainom enskilda näringsidkare inte sällandet även gruppen
ansvarsför-grund företagets organisation eller internadetatt av

delning uteslutet rikta det straffrättsliga denär ansvaret motatt en-
förmögen-skilde näringsidkaren personligen, och därmed denmot som

naturligtvishetsmässigt identisk med företaget. sådant fall kanlär ett
intedet individuella straffansvar eventuellt kan drabba anställdsom en

riktas direkt företaget.ersätta motett ansvar som
problem uppkommer också det fråga brott därSärskilda när är om

dagsböter7. Bötesstraffets då,straffet skall till storlek berorbestämmas
denframgått, bl.a. relativt schablonmässig beräkningsom en av

förmögenhet. Varje dagsbot skall bestämmas tilltilltalades inkomst och
och Möjlighetenvisst belopp mellan trettio kronor. attett ett tusen

företagets och brottetsinom den hänsyn till verksamhettaramen
samband med verksamheten, vad gäller vinster eller besparingar,t.ex.

straffansvaret kan riktas direktblir då mindre änavsevärt motom
fall högtföretaget. praktiken torde bötesstraffet i många inte bli såI att

förhållande till verksamheten.det kan få preventiv betydelse iantas

7Som påföljden fråga företagaran-vi tidigare behandlat torde det ärnär om
fall brottslighet blioftast till dagsböter. I svårare kan detbestämmassvar av

i förening med dagsböter.fråga Villkorlig domom
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i och för sig vanligt den enskilde näringsidkaren förmögen-Det är att
hetsmässigt likställd med arbetstagare med normala inkomster. lär en

situation kan bötesstraffsådan enligt reglerna för individuelltetten
straffansvar väl kännbart.såvara

självklar utgångspunkt straffansvarDet för kollektivaär att etten
enheter inte skall konstruerat sådant det drabbarsättett attvara
vissa företag inte andra. sådant skulleEtt kunna påverkasystemmen
konkurrensen Följande exempel kan illustrerasätt.ett ogynnsamt
den egendomliga situation skulle kunna uppstå straffansvarettsom om
för juridiska infördes det fanns möjligheter straffautan att attpersoner
företag bedrivs enskilda näringsidkare motsvarande sätt.ettsom av

såväl Kalles korvfabrik och korvfabrikl AB Gullans har oaktsam-man av
het livsmedelstillsatser inte godkänts för den korv tillver-använts som som
kas. Således har överträdelser 6 § livsmedelslagen skett i1971:511av
verksamheten. Kalle och Gullan ha varit oaktsamma det gällernäranses
instruktionen och övervakningen anställda,de trettio i varderaärav som
företag. Straffvärdet bedöms i bägge fallen trettio dagsböter.motsvara
Kalle aktiebolaget och Gullan driver sitt företag enskildäger ensam som
näringsidkare. har likartade personliga ekonomiska förhållanden ochDe
dagsbotsbeloppet för bägge uppgår till trehundra kronor. personligaDet
straffet skulle för bägge kronor. Straffet för Kalles korv-9 000stanna
fabrik torde i fall detta inte bli lägre motsvarande bas-AB än ettsom
belopp jfr kap. eller ungefär fyra gånger så högt det individuella13 som
straffet.

Övervägande därför enligtskäl talar vår mening för enskildaävenatt
näringsidkare dömas tillbör kunna slags påföljd juri-samma som en
disk begåttsför brott i näringsidkarens verksamhet. för-Ensomperson
utsättning bör den enskilda näringsidkarens verksamhetatt mot-vara

verksamhet normalt bedrivs inom juridisk Ensvarar en som en person.
sådan ordning förutsätter emellertid å andra sidan fysiskadenatt

i det särskilda fallet kan riskera bli betalningsansvarigattperson som
för såväl bötesstraff förföretaget bötesstraff enligt regler-mot ettsom

individuellt straffansvar inte kommer bli otillbörligt dubbel-attna om
bestraffad. lämpligen kunna åstadkommasDetta attsynes genom
bestämmelserna beträffande enskilda näringsidkare fakultativges en
utformning. bör föreskrivassåledes den enskilde näringsidkarenDet att

får ådömas böter bestäms enligt principer försom samma som en
juridisk person.
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kunnajuridisk9.5 Bör persons ansvaren

på annanföras över

civilrättenAnsvarsgenombrott i9.5.1

eller med-förekommit aktieägarerättspraxisiUndantagsvis har att
fullgöraförklaras skyldigaföreningekonomiskilemmar atten

stöd i lag fördet finnsåliggandenföreningensellerbolagets utan att
med stödpersonligtålagtsharDebetalningsansvaret. ett avansvar

ansvarsgenombrott.kalla dettabrukarrättsgrundsatser. Manallmänna
betalnings-situationer dåfaller deansvarsgenombrottVid sidan av

uttryckligen,hangrundellerriktasanspråk attägarenmot avannan
personligtsigåtagitteckna borgen,exempelvis ettatt ansvargenom

borgenärerassociationenshandlande givitkonkludenteller genom
förskullepersonligenhananledninggrundad tro att upp-svara

för del-legala grundenfall densådanaförbindelser.kommande l är
karaktär.avtalsrättsligbundenhetägarnas av

betalningsansvarskom-utreddesansvarsgenombrottFrågan avom
SOUAnsvarsgenombrottbetänkandetlade framinittén m.m.som

forförutsättningarnaregleringFörslaget1987:59. ansvars-avom
Iagstiftningg. Aktiebolagskommitténtillledde integenombrott

företeelsertill vilkaställninguppdragiharJu 1990:08 att ta somnu
förutsätt-söka preciseraochansvarsgenombrottföranledabör att

fråga Dir.i seskall kunna kommagenombrottsådanförningarna att
1994:143.

Kommittén för aktiebolag.bestämmelseföljandeföreslog
och berorförpliktelser borgenäremasinauppfyllaaktiebolag inteKan motett

bolagetinflytandesittbegagnat överdelägare gentemotdetta pä ettatt en
för vadsolidariskt med bolagetdelägarenotillbörligtborgenärerna sätt, svarar

ekonomiskadå bolagetsfalldock inte i äninträderbrister. Ansvar annatsom
ochtill verksamhetensförhållandeotillräckligt iuppenbartunderlag varit art

grund avtalförpliktelser pårisker. Förförutsebaraomfattning till avsamt
vadgjortför delägare,inträderborgenärmed viss somsomansvar

ekono-bolagetsborgenärenupplysaankommit förskäligenhonom att om
förhållanden.miska

inflytandebestämmande överhardelägareDen ettattutan varasom
stycket.i förstgrunderdeansvarig enligtverksamhetbolagets är som anges
ochvadenligtbetalningsansvarpåkallaI fråga sagträtt omatt som nuom

och 20 §§kap. 19bestämmelserna i 4tillämpastalan häromväckande av
1987:672.konkurslagen

bestämmelse.likalydandeföreningar föreslogsekonomiskaFör en
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Rättspraxis ansvarsgenombrottom

drevdet fråga skräddarmästare.NJA 1935 81 Hanl s. var om en
firmanskrädderirörelse. Därefter inregistreradessedan antal årett en

skrädderiförening u.p.a.. Enligt stadgarna skulle föreningensNils S
skrädderirörelse alster medlemmar-ändamål avsättaatt genom avvara

samband med skrädderirörelsen idka därmedverksamhet isamt attnas
ekiperingsaffär. Medlemmarna i för-sammanhängande verksamhet och

konstituerande sammanträde,enligt protokoll fråneningen var,
Allatillskärare och två sömmerskorskäddarmästaren själv jämte två

Till styrelse i föreningen utsågsi skrädderirörelse.anställda Svar
medlemmarna betalade aldrig någonfyra övrigaskäddarmästaren. De

föreningensfler sammanträden. Efterinsats kallades inte till någraoch
för-tidigare. Föreningenbildande rörelsendrevs sättsamma som

leverantörsbolag yrkade skäddannästareni konkurs. Ett attsattes
beställt i för-ersättning för hanpersonligen skulle utge varor som

gällandelevererats till den. Bolaget gjordeeningens och somnamn
godo ochkommit skäddarmästaren personligen tillbl.a. attatt varorna

verkligheten inte funnits.skild juridisk i HDnågon från honom person
blandbetala. domen uttaladedömde skäddarmästaren l HD annatatt

syfte skäddar-föreningen tillkommit idet uppenbart, attattatt var
idess den honom tidigareskulle kunna i utöva egetmästaren namn av

bildanderörelsen efter föreningensrörelsen,bedrivna samt attnamn
följakt-räkning ochuteslutande för hansfortfarande drivits varorna

ansågledamötertill godo. minoritetligen kommit honom En treom
betalningsansvarig.skäddarmästareninte att var

förening,det fråga ekonomisk1942 473l NJA somvar om ens.
byggandetill uppgift köp ellerhadeenligt sina stadgar att avgenom

uppdroglämpliga bostäder medlemmarna,anskaffa upplåtahus och
uppföraföreningen tillhörigentreprenadföretag påatt tomtett enen

bostäder.för tryckeriverksamhetinnehållande lokalernybyggnad samt
återståen-aktiebolag medanföreningen ägdes 46andelarna iAv ettav

Bolagetnärståendeaktiebolagetfyra andelar ägdesde personer.av
ägdbolagettryckerirörelse i byggnadtidigaredrev sedan en aven

Nybyggnadenföreningen ägdagränsade till den tomten.tomt, som av
befintligautvidga den bolagetsavsågföreningens tomttomt att

Under byggnads-för bolagets rörelse.och användasbyggnaden att
yrkadegrannfastighet. Dessarbetet uppkom vissa skador ägareen

för skadorna. Bolagetersättningförpliktande för bolaget utgeatt
ägde ochföreningeninvände det inte bolaget tomtenutanatt somvar

underkände bolagetsbyggherre.därmed R.R:natt anse somsom var
bolagetanförde bolagetinvändning och sättatt samma som om

byggnads-densammatill haft rådighetvarit överägare samt atttomten
frånbefriade bolagetföretaget bedrivits för bolagets räkning. Hovrätten

omständigheterna visade aktie-betalningsskyldighet. ansågHD attatt
bolaget ägde den.råddebolaget i verkligheten över tomten som om

förhållandeVid sådantden verklige byggherren.Bolaget därförvar
tillstodskadan, föreningenskulle bolaget ägareersätta oavsett att som

entreprenadkontraktet.hade undertecknatochtomten
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vidkraftverkaktiebolag och stadägde fyra647I NJA 1947 enens.
nybildadedetaktiebolag. Avsiktenbildade tillsammansDe attett var

regleringsmöjligheternautnyttjadamm ochskulle förvärvabolaget en
uppgick tillbolaget 30 000det nybildadeAktiekapitalet ivid denna.

betalades medunderhållskötsel ochför dammenskr. Kostnaderna
i anspråkaktiekapitalet intemånaktieägarna i dentillskott från togs

omkringbolaget 72 000år tillfördestidsperiodtill det. Under treaven
Underuppbar bolaget inte.vattenregleringenersättning förkr. Någon

sådantdammanläggningenvårflod sköttes översväm-sätt atten
anledningmedskadeståndskravningsskador uppstod. Det avsom

förmåga. Bolagetbolagetsbolagetriktadesskadorna överstegmot
yrkade dåmarkägarenskadelidandekonkurs. ersätt-försattes i Den att

bifölls italansjälva.aktieägarna Hansskulle betalasningsbeloppet av
utgjort allenastinnehöll bolagetdomskälalla instanser. HD:s ettatt

för handhavandetverkställighetsorganaktieägarnas avgemensamma
någonbolaget inteochvid dammenvattenhushållningen utövatatt

omständigheternaoch tillhärtillMed hänsynsjälvständig verksamhet.
ersättningsskyldighet.undgåintei övrigt kunde aktieägarna

behärskadesaktiebolag,gällde saken tvåNJA 1975 45l enavsoms.
medlemmardenne ochägdesBåda bolagenoch avavperson.samma
skulle driva sinbolagetdetslöt avtalfamilj. Bolagenhans att enaom
kommissionärs-Sedanbolaget.för det andrakommissionrörelse i

fordringsägarebolagetsyrkade någrai konkursbolaget försatts samtav
konkursford-förförpliktashuvudbolaget skullekonkursboet att svara

aktieägar-frågansåledes inteangick måletFormelltringarna. sett om
för-yrkandena.ogillade HDUnderinstansernapersonliga ansvar.nas
inteuppenbarligenhuvudbolagetförbetalningsansvarklarade någotatt

bolagengemenskapen mellanpersonelladenredankunde grundas
uteslutande idrivitsverksamhetkommissionärsbolageteller att

till-kommissionärsbolagethadeEmellertidhuvudbolagets intresse.
den iförstorlek krävtsvarit denotvivelaktigt integångar attsomav

Vidaresjälvständigt.bedrivasskulle kunnatrörelsendrivnadess namn
betydel-rörelsetillgångarha disponeratsistnämnda bolag intesyntes av

Vadhuvudbolaget.detta hadebilar, ochlager ägtsutöver ett avavse
räkenskapsårsvarjeförehade tydligen,utifråntillförts senastsom

bolagenmellanRättsförhållandethuvudbolaget.överförts tillbokslut,
präglarregelmässigtfrån vadavvikelserföretedde betydande ettsom

fann HDanfördaMed hänsyn till detkommissionsförhållande.vanligt
kommissionärsbolagetavseendeställning medhuvudbolagetsatt

fick betraktashuvudbolagetvarit sådanharörelse borde att somanses
med-gradhögfall i såeller i allt såsomrörelseidkarenden egentlige

undgåinte kundehuvudbolagetverksamheten,verkande i attatt svara
talan. Kon-därför fordringsägarnasbiföllrörelseförpliktelserna. HDför

be-generelltåläggashuvudbolaget skulleyrkande,kursboets att en
däremot.ogilladesskulder,kommissionärsbolagetförtalningsansvar

kommunsdet fråga375 gentemotNJA 1992l enansvarom envars.
majoritets-kommunal stiftelseaktiebolag i vilketbank för ett varen
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anförde bankenHD den lämnade de krediter saken rördeägare. näratt
varit demedveten förhållanden från dess sida åberopas tillom som
stöd for yrkandet betalningsskyldighet för kommunen enligt prin-om
ciperna ansvarsgenombrott. Redan det skälet kunde ettom av ansvars-
genombrott inte ske.

Sammanfattning

Rättsfallen ansvarsgenombrott har det principengemensamt attom om
aktieägarnas ansvarsfrihet i viss situation leda till resultatansetts etten

inte godtagbart.ärsom
Sammanfattningsvis kan åsidosättande huvudregelnsägas ettatt av
delägarnas frihet från personligt kräver starka skäl. Ansvars-om ansvar

genombrott torde främst kunna komma frågai det gäller aktiebolagnär
eller ekonomiska föreningar dotterföretag eller harår ettsom som
begränsat antal delägare eller medlemmar. främst där denDet är som
situationen flerakan uppkomma eller har helt bestäm-ägareatt etten
mande inflytande verksamheten. väsentliga förutsätt-Denöver mest
ningen för ansvarsgenombrott torde dock bolaget driverattvara en
verksamhet osjälvständig förhållandei till delägarnasärsom egen
verksamhet och syftar till tillgodose delägarnas intressenattsom mera

uppnå vinst inom bolaget. Vidare torde det också krävasän att att
bolaget har begränsade tillgångar i förhållande till sannolika förplikt-
elser. tveksamt ansvarsgenombrottDet bör kunna ske i fall därär om
delägaren bör betraktasgjort vad rimligt för tillgodoseattsom som
eventuella skadelidande. Principen medlemmarnas frihet frånom
personligt bör kunna brytas endast i sådana fall däransvar arrange-

framstårmed bolaget fordringsägarna illojaltmanget ett motsom
missbruk.

Återvinning konkursgi9.5.2

juridiskNär försätts i konkurs dess samlade tillgångartasen person
omhand för borgenärernas räkning konkursboet. Konkursboet ärav en
självständig juridisk vid sidan den ijuridiskaperson av personen
konkurs.

Finns inget överskott efter konkursen juridiskavanligen denanses
upplöst konkursen avslutad. praktiken det mycketlnär är ärpersonen

°Allmänna regler konkurs finns i konkurslagen 1987:672.om
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avsnitt 4.3.5.konkursefter seöverskottdet finnsovanligt att en
Återvinningsreglerna aktie-1987:672konkurslageni kap.4 ettger

elleråtergångfall krävai vissamöjlighetkonkursbobolags att av
nackdel förvarit tilltransaktionersådanaersättning förekonomisk som
bekostnad.övrigasdedem pånågonellerborgenärerna gynnat avsom

transaktionernalängreåtervinningsfristernaGenomgående närär avser
visstdennärstående räknas sättSomtill gäldenären.närstående som

personligen När-står honomeller nära.med gäldenärensläktär som
dessutomräknasjuridiskellernäringsidkaretillstående personenen
eller dennäringsidkarengemenskap medväsentligharden ensom

ellerandelsrättgrundadgemenskapenjuridiska ärompersonen,
denocksåNärståendeintresse.ekonomisktjämförligt ärdärmed som

sådannärstående harmedtillsammansinte gemen-enenmenensam
till någonnärstående ärden ärskap samtsagts somsomnysssom

närstående.
viss borge-otillbörligtvilken sätträttshandlingEn ett engenom

undandragitsegendomgäldenärensellerframför andranär gynnats
ellergäldenärenåter,ökats, gårskuldereller hansborgenärerna varom

omständighet,förening mediellerförfarandet, ensamt annangenom
tillandre kändedenförutsättningundergällerblev insolvent. Det att

omständigheteroch deinsolvensgäldenärenstilleller bort känt som
otillbörlig.rättshandlingengjorde

detkännedom,sådanhaskall denärståendegällerdetNär omanses
sådanhaftborde hahade ellervarkenhansannoliktinte attgörs

kännedom.
fullbordades ändenåterundantag,vissamedgår,Gåva senareom

konkurs-fördagenhuvudregelfristdagen. Som ärföremånadersex
dessförinnan änfullbordats ettGåvafristdag.ansökan senaremensom

företvå årnärstående,gäldenärennågontillden sketteller,år när
hadeefter gåvangäldenärenicke visasdetgår åter,fristdagen attom

skulder.hansmotsvaradeuppenbartegendomutmämingsbarkvar som
dåsituationerandraflerabehandlas därutöverkonkurslagen4 kap.l

ochbetalningförtidadäribland falli fråga,kommaåtervinning kan av
säkerhet.ställande avav

återbärasgäldenärenegendomdenskall utgettVid återvinning som
ersättningställetskall ii behållinteegendomenkonkursboet. Finnstill
skall hanegendomåterbäraSkall någonvärde utgå.egendomensför

Är visstellerpenningbeloppdet frågaavkastning.återbära ettäven om
betalas.skallvärde ränta

väckaåtervinning, bl.a.påkallafårKonkursförvaltaren attgenom
återvinningpåkallavillförvaltaren intedomstol. Omvid allmäntalan

påkalla åter-borgenärfårförlikning i saken,heller ingåroch inte en
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åter-vid allmän domstol. Talanväcka talanvinning att omgenom
förfrån dagendomstol inom årväckas vid allmänvinning får ett

frånmånader detfår talan väckas inomkonkursbeslutet. Därutöver sex
till sådanfanns anledningkännedom detkonkursboet fick attatt enom

får talanavhänt sig fast egendomharkonkursgäldenärentalan. Om
lagfart söktes.från den dag dåmånaderinomväckasäven sex

han för rättegångs-återvinningför talanborgenärOm svararomen
kostnaderna konkurs-ersättning förfåharkostnaden. Han rätt att av

fåttvad konkursboettäcksrättegångskostnadeni den månboet, av
rättegången.genom

ansvarsgenombrott ireglerBehövs9.5.3 om
straffrätten

reglersärskildainte bör införas någraVår detbedömning är att
straffrätten.ansvarsgenombrott iom

beträffan-ansvarsgenombrottreglerfinns behovdetFrågan av omom
främst koncern-gäller i praktikenjuridiskaförde straffansvar personer

dotterbolag iföretagbegås inombrottförhållanden. Om ärettett som
moderföretagets Dotter-uppkommafrågankoncern kan ansvar.omen

i förstanaturligtvisrättssubjekt ochsjälvständigtbolaget är ett svarar
kanmoderföretagetsböter. Fråganeventuellasjälv förhand ansvarom

eventuella böter.betalainte kandotterföretagetendastaktualiseras om
fysiskatillskulle flyttasjuridiskförstraffansvaret överAtt personen

orimlig tanke.flesta falli deaktieägarkollektivet ärt.ex. enpersoner,
straffaskangärningsmansåsomfysisksakEn är att personenannan

juridiskbrottför person.som ensamma
i civilrättenansvarsgenombrottgäller s.k.detharviSom närsett

i koncernenmoderföretaget ärstötandeframståiblandkan det omsom
i dotter-förekommervadförbetalningsansvar ettfritt frånhelt som

föramöjligtbordedetsigfråga attskulle kunnaföretag. Man varaom
betalningsansvargällerdetocksåansvarsgenombrott närtalan omen

detta sättfinnasintedetlagstöd kan attböter. utrymmeför Utan
regler.civilrättsligatillämpningstraffansvarföra över ett avgenom en

innebärreglerinföramöjligt attför sigochskulle iDet att somvara
straff-bärgenerelltdominerandeoch andramoderföretag ägare rent

kon-ellerde sättde bolagsker ivad äger annatför somansvar
straff-såvälfrånavgörandeskulle docktrollerar. Det avstegettvara
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rättsliga associationsrättsliga grundprinciper och leda till kon-som
sekvenser svåra överblicka. sådan ordning tordeEn ocksåär attsom
kräva aktieägare med bestämmande inflytande betydligtmåsteatt ges
utökande lagstadgade möjligheter påverka den dagliga verksam-att
heten i aktiebolaget. inte rimligtDet moderföretag kundeettvore om
hållas straffrättsligt ansvarigt för vad skedde i dotterföretagettsom

detta motsvarades i lag reglerade befogenheter bestämmautan att attav
dotterföretagets verksamhet. Moderföretaget skulle i sådant fallöver ett

sakna möjligheter vidta åtgärder för undgå straffansvar. Enbartatt att
möjligheten vanligt ägarinflytande kan inte tillräckligt iutövaatt anses
sammanhanget. Vi lösning innebärsammantaget att attanser en som
moderföretag och andra med bestämmande inflytande kanägare ett

direkt straffansvariga för brott i dotterföretags verksamhet integöras är
godtagbar.

möjlighet införa reglerEn innebörd moder-att attannan vore av
företag och andra med bestämmande inflytande subsidiärtägare är
betalningsansvariga för straff ådöms dotterföretag ellerett ettsom
motsvarande. generell princip det slaget sig emellertidEn terav som
alltför långtgående. skulle kunna hävdas sådant betalnings-Det att ett

för böter vid dotterföretagens insolvens påkallat under lik-äransvar
artade förhållanden då ansvarsgenombrott i fråga betalnings-som om

i allmänhet, främst skadeståndsansvar, kan tänkas bli aktuellt.ansvar
Rättspraxis tyder ansvarsgenombrott i fråga skade-sagts attsom om
stånd kan komma i fråga i sådana fall där stötandeägare sättetten

bolags- eller föreningsformen för minimera sinanvänt ersätt-att egen
ningsskyldighet och där bolaget eller föreningen med heltutrustats
otillräckliga kapitalresurser för den verksamhet bedrivs. Särskilt isom
fall där ansvarssubjektet kapitalsvagt dotterföretag till finansi-är ett ett
ellt bra moderföretag, och där dotterföretaget har bedrivit farligutrustat
verksamhet uteslutande till förmån för moderföretaget, har ansvars-
genombrott motiverat. betalningsansvar för dotterföretagetsEttansetts
böter motsvarandeskulle med kunna motiverat iresonemang vara
fråga dotterföretag driver osjälvständig verksamhetom som en som
huvudsakligen avsedd tillgodose moderföretagets direkta in-är att

uppnå vinst inom dotterföretaget. Vidare tordeäntressen, attmera
krävas dotterbolaget har mycket begränsade tillgångar i för-att getts
hållande till risken drabbas betalningsansvar för brott verksam-iatt av
heten.

Även med begränsning skullesådan dock subsidiärtetten ansvar
medföra betydande risk för moderföretag eller andra blevägareatten
betalningsskyldiga i fall där detta inte framstår motiverat.som

moderföretags betalningsansvar för böter före-Ett ålagts andrasom
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i koncernen rimligen krävamåste det kan moderföre-sägastag att att
har påtaglig illojalt och klandervärt harsätttaget agerat ett som

direkt medsamband brottsligheten. gäller självfallet iDetsamma även
frågan andra åsidosättande huvudregelnEttägaresom ansvar. av om
delägamas frihet från för aktiebolags eller ekonomiskettansvar en
förenings förpliktelser bör självfallet inte ske starka skäl. Bestäm-utan
melser tillgodoser synpunkter skulle bli mycket komplicera-dessasom

bl.a. utformasde, beroende de måste så de klart underatt att anger
vilka förutsättningar subsidiär betalningsskyldighet skulle inträda.en

Moderföretag och andra skulle kunna drabbasägare som av ansvar
måste också möjlighet vid sidan det åtalade företagetattges en av
delta i straffansvar, vilket skulle kunna tyngaprocessen om processen
högst väsentligt. skulle också varje enskiltkräva domstolen iDet att
fall kan tillfälleställning till viss delägare bör beredasta attom en

upplöstdelta. Frågan hur skall förfara dotterföretaget ärom man om
skulle kräva särskild reglering. Till skillnad från vad gällerockså som
handelsbolag upplösts vanligtvis möjligttorde det inte attsom vara

aktiebolag eller eko-väcka talan betalningsansvar upplöstmot ettom
förening.nomisk

införaenligt uppfattning för inte börDet talar vår attmesta man
principenbör hålla fast vidregler subsidiärt Manägaransvar. attom

företag i verk-betalningsansvaret för böter skall detstanna vars
såvälgivetvis förekommasamhet begåtts. kanbrottet har Det att

brottsligheten kandotterföretag döms till böter,moderföretag omsom
verksamhet.bolagensbegången i bäggeanses

°När överskottavslutats ärkonkursupplösning eftergällerdet utansomen
ekonomiskaktiebolag ellerupplösningenformellaklar.saken Den ett enav

likvidato-konstaterandeendastlikvidation däremotförening efter är attett av
vad gällerinte betydelseharavslutad. Upplösningenverksamhet ärremas

tillförstillgångar. Dessa övereller föreningenstill bolagetsäganderätten
upplösningenheller harskifte. Intemedlemmarnaelleraktieägarna genom

betydel-denemellertidUpplösningen harskulder.för förbetydelse ansvaret
liksom dessutskiftade tillgångarochföreningens kändaellerbolagetsattsen

föreningsskulder.ellerbolags-belastas med "nya"tillgångar inte kanokända
kallelse1981:131bestämmelserna i lagenmedDet hänger omsamman

efterförasnormalt intekan alltså6 ansvarstalanokända borgenärer §. En
denuppkommatorde närfordran böterupplösningen även statensom

inleddeslikvidationenvisasbrottsliga gärningen förövas. Kan det däremot att
eftermöjligansvarstalanför straffansvar för brott torde ävenundvikaatt vara

Bötesfordrankap. 16 § FL.upplösningen jfr kap. 16 § ABL 1113 resp.
i fallet prekluderats.har det inte



Juridiska strajfvubjekt260 SOU 1997: 127personer som

regler juridiskaBehövs särskilda9.5.4 om personer
upplöstssom

Vår införas särskildadet inte bör några reglerbedömning är att
för brott i juridiska upplösts.ansvaretom personer som

Frågan upplösts efter det brottetföretag harnär ett attom ansvar
begicks uppmärksamhet fråninnan lagföring sker förtjänar ävenmen
den utgångspunkten det kan finnas risk for de ståratt att somen
bakom mindre seriösa företag åtgärder för undgåvidtar väntatettatt
straff. Vad här kommer i fråga förfaranden dånärmast ärsom man
efter brottet upplöser företaget för sedan fortsätta liknande verk-att
samhet i form, Förfarandenmed utnyttjande bulvaner.annan ev. av av
det här slaget långt ifrån ovanliga problemet bör heller inteär men
överdrivas. förVår uppfattning framgått, straffansvarär, attsom
juridiska med brottslighetinte lösning problemenärpersoner en
inom näringsverksamhet företagaren inte hari de fall då den fysiska
ambitionen juridiskdriva laglig verksamhet i stabilatt person.en en

motverka för-Lagstiftningen ändå långt det möjligtbör givetvis så är
faranden detSamtidigt står det klartdet slag ärattav avses.som nu

med dettamycket regler komma tillsvårt generella rättaatt genom
straff-regleringproblem, särskilt försöker åstadkomma en avom man

innehåller avvikelser frånför juridiska inte storaansvaret personer som
grundläggande inom associationsrätten.principer

fall då företag upplöses.finns skilja mellan olikaDet anledning att
detlikvidationen skall fortsättahandelsbolag gällerFör att om

kap. handels-efter dess upplösning 2 45 §väcks talan bolagetmot
förmed bolagsmännens personligabolagslagen. Sammantaget ansvar

uppkommer någradet i princip intebolagets skulder innebär detta att
upplösning jfrhandelsbolagetssärskilda problem prop.genom

1985/86:23 25.s.
fri-upplösasekonomiska föreningar kanAktiebolag och genom

problem iknappast hellervillig- tvångslikvidation. Deteller är ett
förlikvidation inte praktisktdet förstasammanhanget. För sättär ett

ocheftersom förfarandet regleratbolagden oredlige plundra ärettatt
skett för und-likvidationengenomföras likvidatorer. Omskall attav

visa de ansvarigaofta möjligttorde detvika straffansvar attattvara
grund för straffansvaret.ligger tillomständigheterkänt till de som

juridiskaden upplöstafall kunna väckasAnsvarstalan torde i dessa mot
bedömningskall fortsätta. Vårvarvid likvidationen är näm-personen
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den brotts-uppkommaskallböter närfordranligen att statens anses
kallelsenprekluderasintedennaochförövasgämingenliga att genom

omständig-till dekännerföretagsledningenborgenärerokända om
medförstraffansvar. Detför företagetsgrund atttillliggerheter som

juridiskaefter denväckaskanansvarstalan även att upp-personenen
skiftatstillgångaroch desslikvidation ut.lösts genom

skerupplösningenföreligger ettsituation attEn genomomannan
straff-undgåförskerkonkursenOmi konkurs.försätts attföretag

till-plundratsbolagetssällan föregåttsintedenhar attavansvar
slag,olikabrottregelmässigtinnefattarplundringenSjälvagångar. av
medjämfört§ ABLenligt 19 kap. lochkap. BrBbrott mott.ex.

förregleringsärskildnågonförordar inteVilag.kap. §12 7 samma
försätterdärefterochaktiebolagplundrarfall därmotverka ettatt man

börför bolaget. Manstraffansvarundgåförkonkurs väntatdet i ettatt
alltframförfinnsstraffansvaret. Detindividuellatill detlitadessa falli

bolagskäletavgörandeoch i sigförsta är att ettför det. Detskältvå
ochexisterarlängreöverskott intekonkursefterupplöst utanär ensom

regleringmedsyftetendaåteruppväckas. Detkaninte heller somen
iskullebolagetupplöstadettalan ettföramöjligheter motattgav

böterför debetalningsansvaretdärefter förafall översådant attvara
bakomfinnsde fysiskatilldömseventuelltbolaget sompersoner

enligt våruppnåsfysiskabestraffasyftesådantbolaget. Ett att personer
straffansvarindividuellt änförstalanmening bättre att omgenom

andra skäletför bolaget. Detstraffansvarviaomvägen ettattgenom
oftastverksamhetförekommit i bolagetsbrottslighetdenär att som

sambandibegåsbrottslighetdenallvarligmindre äntorde somvara
kunnatordedetvill påpekaVibolagsplundringen.med att som enses

förskerföretagsplundringomständighet attförsvårande attavsevärt en
straffansvarkonsekvensernaekonomiskadeundvika ettskallägarna av

för företaget.
krävaregelmässigttorde ocksåslaget attdet härFörfaranden av
elleruppsåtligendirektörerverkställandeochstyrelseledamöter av

därigenomochuppdragengäller förvadåsidosätteroaktsamhet som
återvinningstalantillmöjligheterdepekaVi villbolaget.skadar

Vi harABL.konkurslagenfinns iskadeståndstalan resp.somresp.
finnsdetbedömningenoch vireglerna,redogjort för gör attkortfattat

styrelseleda-stiftare,konkursbonför görabetydande attutrymmeett
skadeståndsansvariga.aktieägaredirektörerverkställandemöter, resp.

vanligteftersomöverskattasinte ärskall kanske attdetBetydelsen av
har medinteslagetdet härbolagiförhållandenaregistreradede av

verkligheten göra.att
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9.5.5 Behövs särskilda regler vidansvaretom

företagsöverlåtelser

Vår det intebedömning bör införas några särskilda reglerär att
straffansvaret företagsöverlåtelser.efterom

förhållandet juridiskDet bytt bör enligt vår uppfatt-ägareatt en person
ning inte hinder bolaget får bära för brottutgöra mot att ansvar som
har begåtts före ägarskiftet. aktiebolags identitetEtt densammaär som
före överlåtelsen. sak detEn civilrättsliga och individuelltärannan
straffrättsliga åvilakan överlåtare inte lämnatansvar som en som
korrekta uppgifter företaget.det överlåtnaom

handelsbolagFör gäller framgått speciella regler i frågasom om
bolagsmännens träda bolaget och det gäller överlåtelserätt näratt ur

sin andel.av
När det gäller enskilda näringsidkare innebär företagsöverlåtelseen

i praktiken inte de överlåter den egendom används iänannat att som
rörelsen. Staten och andra fordringsägare fortfarandekan sinagöra
anspråk gällande den enskilde näringsidkare åtagit sig för-mot som
pliktelsema. Det bör självfallet inte möjligt avbörda sigattvara an-

enkel överlåtelse verksamheten.svaret genom en av

9.5.6 den juridiska kunnaBör vända sigpersonen
den utlöst straffansvaretmot som

Vår det inte bör införasbedömning några reglerär att som ger
juridisk möjlighet regressvis föra talan detatten person om

utdömda straffet den utlöst straffansvaret.mot som

särskild frågaEn i vad mån juridisk har ådömtsär etten person som
bötesstraff bör ha möjlighet i sin kräva gärningsmannenatt tur att

erlagda böter. Grunden för sådan talan skulle kunnaersätter atten vara
gärningsmannen brottet vållat den juridiska för-genom personen ren
mögenhetsskada består i den döms betala böter. skade-latt attsom
ståndsrätten det traditionell princip ekonomisk skada såär ersättsatten

skadeståndsskyldighet föreligger. ekonomiskEn skada bestårsnart som
i straff emellertid huvud inte ersättningsgill. Viär överett taget anser
inte det finns anledning föreslå någon ändring i detta hänseende.att att
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flera talarEnligt vår mening finns det skäl juridiskmot attsom en
återkräva böterna gärningsmannen.bör kunna skälEtt ärperson av

bötesstraffet för juridisk bestäms med utgångspunkt frånatt en person
den juridiska förhållanden och inte gämingsmannens. Detpersonens
skulle därför ofta leda till orimliga konsekvenser gärningsmannenom
ålades slutliga betalningsansvaret för böterna.det Det vägandetyngst
skälet emellertid reglerna juridiska straffansvarär att om personers

för straffansvarriktar sig direkt till dessa sådana. Skälet sådantettsom
hotet straff skall incitament för den juri-är utgöraatt ettytterst om

ledning motverka begåsdiska det brott i verksam-att attpersonens
heten. Straffansvaret skulle knappast denna verkan den juridiskaom

kunde ansvarig.i sin någon denna bak-Motgöraturpersonen annan
anledning föreslå för juridiskgrund finner vi inte någon rättatt en

återkrav den utlöst straffansvar.riktaatt mot ettperson som
anförda hindrar naturligtvis inte det kan finnas förDet goda skälatt

företag andra åtgärder anställd harvidta orsakatett att mot atten som
företaget straff. falldömts till blir dock i sådana inte frågaDet om

for utdömda straffetdet enbart sådana ingripandenregressrätt utan om
disciplinär medgivna enligt arbetsrättslig lagstiftning.ärartav som
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straffaforFörutsättningarna10 att

juridiska personer

Inledning10.1

denfortalarskälstarka ersättafunnitvi attkapitel har8 nuvaran-I att
juri-forstraffansvarinnefattarmedforetagsbotende systemett som

vilka slagsfråganbehandlathar vikapitel 9Idiska ompersoner.
vadochsådantdrabbasbör kunnaenheter ettkollektiva ansvaravsom

brottupphör,juridiskamed attsambandgälla ibör att personersom
skallkapiteldettasker Iägarbytei koncerner, attäger m.m.rum

skalljuridiskforförutsättningarnade attbehandla personnärmare en
straffansvar.drabbaskunna av

förstraffansvaruppfattningvårframgår ärkapitel 8 attRedan attav
skyldigsigfysisk gjortförutsättabörjuridiska att personenpersoner

harbrottet vissgivetvis krävasmåste attbrott. Härutövertill an-en
krävasbörVadverksamhet.juridiskatill denknytning sompersonens
övrigtiansvarsförutsättningamahurbl.a.berorhänseendeti det

avsnitt lO.5.2.ifrågantill dendärföråtervänderViutformas.
såsomansvarsområdet är,avgränsningtänkbarytterligareEn av

viss allvar-varitbrottetkrävaforetagsboten,forgäller attbl.a. att av
dåochavsnitt 8.4behandlat iredanharfrågankaraktär. Denligare

lämp-mindreframståravgränsningsådanfunnitdelfor vår att somen
ståndpunktstagan-från dettautgårövervägandenfortsattalig. våraI

de.
medlikhetvi, ividareframgåröverväganden atttidigarevåraAv

ländersamtligagällatordevadochdirektivenivad somangessom
frånutgåttjuridiskafor attstraffansvarmedhar personer,systemsom

juridiskaförstraffansvarforområdetcentralafall deti ett perso-vart
näringsverksamhet.ibegåsbrottmåste somvaraner

begräns-denåstadkommaformodellerolikatvåprincip finns attI
formellt låtaföretagsboten,gällersåsom attningen. Den är, an-ena

inskränka tillämp-däremotstraffbestämmelserallaomfattasvaret men
näringsverksam-utövningenibegåttsbrotttill sådananingen avsom

låtaDanmark,ochFinland ärvalts i attbl.a.andra,het. Den som
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väljsutpekade straffbestämmelseromfatta endast vissa utansvaret som
tillämpningsområde.erhålla lämpligtutifrån intresset avgränsatatt ett

modellerna kombineras olikaSjälvfallet kan de två sätt.
V

eller selektiv regleringGenerell10.2

förmetod utgångspunktselektivförordarVi avgräns-somen
börjuridiska Principenstraffansvaret förningen personer.av

förut-för juridiska skallstraffansvarsåledes att personervara
straff-till de enskildaföreskrift i anslutningsärskildsätta en

det dockselektiv reglering uppkommerMedbestämmelserna. en
möjlighet tillgenombrottsregelbehov öppnarsomenav

inte särskilt föreskrivet.fall där dettai sådana ärävenansvar

generell eller selektivanvändalämpligen börFrågan en enom man
före-med reglernahand i sambandberördes med lättmodell att om

statsrådetssig det föredragandeinskränkerinfördes.tagsbot I stort
till han ansåg1985/86:23propositionen 17i prop.kommentarer atts.

meningsfulltsärskiltinte skulledetsig kunna dra slutsatsen att vara
sanktionområden därlösningar alla deförsöka hitta separataatt en

eftersträvastället börför iAllt talardetta slag behövs. att enmanav
det slagmotverka brottsikte allmäntlösninggenerell atttar avsom

om.här frågadet ärsom
främst olika faktorer. Dengrunda sig tvåUttalandet enasynes

reglering förut-överväganden. selektivlagstiftningstekniska Engäller
främst den omfattandegenomgångförhållandevis grundligsätter aven

därföroch innebärnäringsverksamhetsiktelagstiftning etttarsom
lagstiftningsprojekt det krävsomfattandeväsentligt än som ommer

intressetandra gäller fråganlösning.generell Denväljer om avenman
selektivlagstiftning. Medsammanhängadekonsekvent och enen

verksam-juridiskrisken det iföreligger alltidreglering att personsen
finna rationellavid vilka det svårtutpekade brotthet begås icke är att

inte skallvad de utpekade brotten,tillvarför dessa, iskäl motsats
Medjuridiskasanktion denföranleda någonkunna mot personen. en

problem.denmetod undgårgenerell typen avman
föroväsentlig styrkatalar med intefaktorernaberördaDe enennu

erfaren-praktiskabakgrund deminstgenerell reglering. Inte mot av
anledning ändåfinns det emellertidföretagsbotsinstitutetheterna attav

selektivövergå tilltillräckliga skäl fördet finns attöverväga enom
metod.
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bör då först påpekasDet utgångspunkten för våra övervägandenatt
delvis annorlunda de gällde lagstiftningen företags-är än närsom om
bot Under beredningen företagsbotslagstiftningen anfördesantogs. av
det åtskilligavid tillfällen det ändamålsenligt tillämpa före-äratt att

frågatagsbot endast i allvarlig brottslighet se t.ex.om mer a. prop. s.
31 medan vår utgångspunkt, skäl vi redovisat i avsnitt 8.4,av som

straffansvar för juridiska främst kantvärtom är att ett antaspersoner
betydelse vid mindre allvarlig brottslighet.vara av

avgörande skäl för företagsbotenEtt korn inriktasatt att mer
allvarlig brottslighet ha varit processekonomiska överväganden.synes

föredragande statsrådet hänvisade iDet sina överväganden a. prop. s.
till anfört frågan.31 vad kommissionen i Enligt kommission i sin tur

torde de preventiva effekter stod vinna med tillämpa före-att attsom
tagsbot vid mindre allvarliga brott vara ganska begränsade i för-
hållande merarbetetill det skulle uppkomma för de rättsvårdandesom
myndigheterna polis- och åklagarmyndigheter domstolar. Isamt-
stället borde vid mindre allvarliga brott kunna förlita sig detman
personliga straffansvaret och vid behov förverkande brottsligaav- —
förtjänster se Ds Ju 1984:5 80.s.

Självfallet delar vi uppfattningen vid avgränsningenatt man av
juridiska för brott måste beakta processekonomiskaansvarpersoners

omfattaöverväganden. låta mindre allvarliga brottAtt ävenansvaret
behöver emellertid inte innebära förnågon ökad arbetsbelastning

samtidigt genomförsrättsväsendet det andra ändringar kom-om som
för arbetsuppgifterna. avsnitt frågande I 12.2 tarpenserar nya upp

förhållandet mellan för juridiska och det indivi-ansvaretom personer
förordar förra brottduella straffansvaret och där det vid lindrigareatt

skall ha prioritet. åtal väcks den juridiska skallOm mot personen
således åtal kunna underlåtas den fysiska utlöstmot person som
straffansvaret. föreslår vi vidare lagföring juridiskaavsnitt 14.3I att av

skall kunna strafldreldggande. Vidare föreslår iskepersoner genom
avsnitt fallen omfattas14.4 de aktuella skall särskild åtals-att av en
prövningsregel. åtgärder, funnit sakligt motiverade, börDessa som
enligt vår bedömning kompensera för de arbetsuppgifter ettnya som

för juridiska i enlighet med förslag innebär.vårtansvar personer
Processekonomiska skäl skulle därför inte något hinderutgöra mot ett
sådant ansvar.

företagsbotens tillämpningsområde begränsades allvarligAtt till mer
brottslighet också hänga med sanktionsavgifterattsynes samman upp-
fattades ändamålsenlig straffansvar för kommaväg än attsom en mer
tillrätta med lindrigare överträdelser jfr f.. viss17 I ut-a. prop. s.
sträckning detta uppenbart korrekt. Vi har också redan tidigareär
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områden.införa Sam-skäl sådanakan finnasuttalat det attatt nya
punkt-kan bli frågaunderstrykas det endastdettidigt måste att om

lagstift-mängd näringsreglerandeförhållande till deninsatser i stora av
principiellt klarupprätthållaRedan intressetning finns. att enavsom

ordning med myckettalarlagstiftningoch överskådlig stortemot etten
vill främjasanktionsavgifter. Omuppbyggdaolikaantal sätt man

reaktionerna lagöver-det gällerkonsekvensenhetlighet och när mot
för detta bör skedet starka skälnäringsverksamhet finnsträdelser i att

fram i detta betän-förslag läggerför straffsystemet. Deinom ramen
införabehovetpåtagligt minskameningenligt vårkande bör attav

det ocksåavsnitt finnstill i 12.5återkommersanktionsavgifter. Som
finns börsanktionsavgiftervissa deskäl övervägaatt som nuom av

återigenvill ocksågenomförs. Viförslagavskaffas vårakunna om
utformningsådansanktionsavgifter fårförriskenstryka under attatt en

EnligtEuropakonventionen. våriArtikel 6falla underde kan anses
inordnalämpligaregenomgåendefalldet i sådanauppfattning attär

straffrättsligasanktionssystemeti det systemet.
vidgat tillämp-förefalladetpåseende kanVid första ettsom om

minskainte skullevi förordarslagningsområde det utansomav
brott vid vilkapeka deproblemenlagtekniskaöka de utatttvärtom

i fråga. Såskulle kunna kommajuridiska ärstraffansvar för personer
juridiskastraffansvar förförKämområdetfallet.dock knappast ett
floraför sigden i ochuppenbarligenmåste stora avvarapersoner

näringsregleradetill denknyterspecialstraffrättsliga regler ansom
områdetinom detf.. också28 Detlagstiftningen jfr ära. prop. s.

tillämpningsområde. Mångafrämstahar sittföretagaransvaret avsom
brottslighet.förhållandevis lindrigfrämststaffbestämmelsema avser

visserligenblir detstraffansvaretomfattassådana brottOm ettäven av
depekasbehöverstraffbestämmelser gräns-antal utstörre mensom

medför und-brottslighetenkvalifikationdragningsproblem avsom en
principer videredovisaravsnitt 10.3princip helt. Iviks i som

vid vilkastraffbestämmelserurvaletgrund förtillfunnit bör läggas av
juridisk lkan riktasstraffansvarföreskrivasdet bör motatt person.

fråganförslag ifullständigafinns dels vårai Del Bbilagoma 2l resp.
förslagen.sammanställningtabellariskdels aven

betydelse för valetväsentligtemellertidVad störreär avsom
for juri-straffansvarselektiv metodgenerell ochmellan är attenen

enligt vårtföretagsboten,den nuvarandetilldiska i motsatspersoner,
vidsanktionennormala och reguljäradenförslag skulle bli över-

uppfatt-då enligt vårlagstiftning.näringsreglerande Detträdelser ärav
lagstift-återspegla sig ikonkret skallocksådettaning naturligt att

ocksålegalitetskravallmännainte enbartdetta talarningen. För utan
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får klarlagstiftningende delnäringsidkamavikten när taratt enavav
bestämmelsernakonsekvenserna över-de faktiskaupplysning omom

inomtill funktionäremaförhållandeeffekten ipedagogiskaträds. Den
de bris-härVi erinrarunderskattas.hellerskall interättsväsendet om

åklagarenkät tyder på. Motvårföretagsbotenkunskapertande somom
problem måstelagtekniskaeventuelladessa hänsyn att ansesanser

lätt.väga
förutgångspunktmetodselektiv avgräns-alltsåförordarVi somen

gällerfall detjuridiska Iför närstraffansvaret vartningen personer.av
straff-aktuellvarjealltså ibör dettillämpningsområdetprimäradet

juridiskibrottet begåttsfalli debestämmelse personsatt ensomanges
straff.tilldömasjuridiskadenskallverksamhet personen

selektivtÄven anfört förskälde ettaccepterar nusommanom
medföradet kansådantinvändningendenkvarstår attettmotsystem

ochkonsekventframstårintelagstiftningenrisker för samman-att som
vidfalliundgåkanjuridiskahängande att ansvarpersonergenom

behandlasinteför dessaskälrationellafinnasvårt attvilka det är att
ansvarsgrundande.utpekadede ärsätt somsomsomsamma

tillämparisker kandessa exten-motverka attEtt sätt att synas vara
detomfattasskallbestämmelservilkaurvaletvidkriteriersiva somav

frågaigrundergodaemellertidkan sättasDetselektiva systemet.
föri ställetproblemenförskjuterendastinte atthärigenommanom

använderkriterier nännarextensivaminska dem. Ju mermanmer
därigenomochgenerelltpraktikeniockså systemsig ett rentman

ochlegalitetgällermedför detsådant närproblemdeockså ettsom
tillämpningsområdet.avgränsningklar av

bakgrundhar10.3i avsnitttill motåterkommerviSom av
det selek-naturligtfunnit det avgränsaförslagvåra attinriktningen av

kriteriet,förhållandevisutifrån det snäva atttillämpningsområdettiva
framstårväsentlig månilagstiftningskallfråga somsomomvara

principer-vid vilkastraffbestämmelsertillochnäringsreglerandedirekt
kom-avgränsningsådanMedtillämpas.kanföretagaransvarför enna

förreglerallmännalagstiftningmängdnaturligtvis avsersomenmer
Äventillämpningsområdet.utanförfallasamhälleti omattumgänget

desjälvfalletdetnäringsverksamhet attärsiktesiginte idessa tar
formvarjevidLiksomsammanhang.sådanaiskall iakttas annanockså

därfördettordetillämpningsområdeselektivtavgränsning ettavav
framståkommakanfallenskildai attutfalletofrånkomligt attvara

inkonsekvent.ochtillfälligtsom
tillämpningsområdegenerelltheltalternativ tillendaDet somett

preciseradevissundergenombrottsregeFÅtänkakan är somenoss
tilljuridiskdömamöjlighetomständigheter attöppnar personenen
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straff detta inte särskilt föreskrivitsäven i anslutning till denom
tillämpliga straffbestämmelsen.

Vi återkommer i avsnitt till10.6 hur sådan bestämmelse lämp-en
ligen kan utfonnas. börFörst emellertid något diskuteras inärmare
vilka sammanhang sådan genombrottsregel kan fylla någonantasen

väsentlig funktion.mer
Av våra överväganden har framgått förordar straffansvaretatt att

för juridiska inte skall begränsas till överträdelserpersoner av mer
allvarlig karaktär. Tvärtom det vår uppfattning sådantär att ett ansvar
primärt bör inriktas på och kan ha sin betydelse vidstörsta över-
trädelser förhållandevis lindrig Detta innebär emellertid intenatur.av

allvarligare brott sig bör eller kan hållas utanför tillämpnings-att vare
området. följerDet redan det selektiva ofrånkomligenatt ansvaretav
kommer omfatta straffbestämmelser har förhållandevis vidatt som en
straffskala eftersom dessa sikte såväl överträdelser förseelse-tar av
karaktär allvarliga brott. förtjänarDet härutöver framhållas attsom mer
det knappast skulle kunna försvarligt från allmänna utgångs-vara
punkter ha ordning, i praktiken innebar juridiskatt atten som en

kunde dömas för lindriga överträdelser olika slag,person attav men
skulle uteslutet överträdelsema väl tillräckligtansvar vara om var

allvarliga.
Kraven på konsekvent och sammanhängande sigett görsystem

emellertid enligt vår mening gällande med olika styrka beroende
vilken överträdelser har med. Så länge dettyp göraatt ärav som man
fråga överträdelser ordningsförseelsekaraktär detnärmast ärom av
väsentligt lättare dessa kan regleras och behandlasatt acceptera att

Ärolika i olika fall. det fråga allvarligaresätt överträdelser fram-om
står däremot sådana olikheter helt principielltett sättannat som
betänkliga.

Detta innebär i sin det knappast kan finnas något itur att vartanses
fall påtagligt behov genombrottsregel vid lindrigare brott.mer av en

lagstiftarenOm finner viss överträdelser primärtatt typ ären av som
detta slag bör kunna föranleda straff för juridiska bör detav personer

kravet kunna ställas detta också uttryckligt lagstöd. Behovetatt ettges
genombrottsregel sig således enligt vår främstgör meningav en

gällande vid allvarliga överträdelser.mer
Det torde också vid sådana kan förvänta sig attvara som man

allmänheten skulle kunna inskränkte juridiskareagera om man perso-
till selektivt Som exempel kansnävtett system. näm-ners ansvar mer

arbetsmiljölagen formellt begränsad till arbetsmiljönatt ochär attnas
för brottsbalkens bestämmelser arbetsmiljöbrott förutsätteransvar om

åsidosättande åligganden enligt arbetsmiljölagen orsakat vissav som en
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förinnebärDettaeffekt i kap. 7-9 BrB.3 att ansvarsom avses
skyldig-fall åsidosättandeni vissauteslutetarbetsmiljöbrott är avav

i fartygssäkerhetslagen,bestämmelsernaexempelvis enligtheter, som
jfr 1990/91:140 113.arbetsmiljösynpunktfrånväsentligaär s.prop.

åsidosättandenockså sådanavarför intesvårförklarligttordeDet vara
brotts-föranleda enligtskulle kunnajuridiskaför den ansvarpersonen

finns det ytterligareavsnitttill iåterkommerbalken. Som nästa en
degenombrottsregel, nämligentalar förstyrkafaktor med stor ensom

specialstraff-subsidiaritetsbestämmelsema inomförekommandevanligt
rätten.

emellertidförutsättergenombrottsregelinförande attEtt enenav
tillfredsställandeutgångspunkterfrån allmännasådan kan ut-ges en

i avsnittden frågantillredanåtervänderformning. Vi nämntssom
10.6.

selektivaför detprinciperAllmänna10.3

straffbestämmelserurvalet av

före-skallför vilka detstraffbestämmelserdeVi förordar att
brottfortillskall dömasjuridiskaskrivas att ansvarpersoner
handi förstaselektiva urvaletdetverksamhetenbegåtts isom

förmedförakanbestämmelsersådanaskall ansvarsomvara
före-forprincipernaenligtföretagsledninginom enpersoner

tagaransvar.

uppfattningvår ärframgåtthar attövervägandenvåra tidigare attAv
straffsank-sådanatilltillämpningsområdet bör avgränsasdet selektiva

heltnäringsverksamhet. Någonreglerarbestämmelsertionerade som
straffbestäm-andraochbestämmelsersådanamellanklar avgränsning

möjligemellertid intemelser göra.attär
ilagstiftningen,näringsregleradedendetIbland brukar sägas att

medanspecialstraffrättenstraffsanktionerad, tillhördenden mån är
intestraffrätten,allmännadenbrottsbalken,straffbestämmelserna i

näringsverksamhet. lsikte storasärskiltskulle taravse normer som
allmännågonsåsomgäller intedetriktigtdrag detta ocksåär men

juststraffbestämmelserradbrottsbalken finnsprincip. I avsersomen
dess-omfattarSpecialstraffrättennäringsverksamhet avsnitt 10.4.se

närings-sikteintestraffbestämmelserlång rad tarutom somen
specialstraffrättstraffrätt och ärallmänUppdelningen iverksamhet.
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selektivadetkriterium foranvändbartsåledes inte något avgränsaatt
straffbestämmelser.urvalet av

vilka brottfrån vidtill hands utgåVad ligger ärnärmare attsom
i dettillämpliga. Viföretagaransvar rörärprinciperna osssom om

avpassad forspecielltansvarsformmedsammanhanget ärsomen
fore-särdrag fornäringsverksamhet.for Ettöverträdelser inom ramen

omedelbartavgörande intedetvidare ärär atttagaransvaret somvem
ställetavgörande iutlöserutfört den gärning Det äransvaret. vemsom

detoch kontrollhaft för tillsynföretaginom ansvaretettsom
normalt s.k. oäktaFråga alltsåöverträdelsen skett.område är omsom

för företag ellerledningeninomunderlåtenhetsbrott, där ettpersoner
delegerats till,verksamheten harfor viss delnågon ansvaret avensom
verksamhetenvilketi förhållande tillha garantställning sättanses

bedrivs.
Övervägande juridiska istraffansvar forskäl talar for att personer

inom före-sådana brott vid vilkabör tillprincip avgränsas personer en
förenligt principer gällerhållas ansvariga detagsledning kan som

for brott sådana bestämmelserstraffansvaretforetagaransvar. Att mot
framstår väsentligtden juridiskaplaceras direkt ettpersonen som

sedvanliga principer detta sker vid brott därmindre från änavsteg om
tillsynsansvar normalt inte aktualiseras.kontroll- ochett

utgångspunkten i långa stycket tillräcklig förangivnaDen är attnu
det bör föreskrivas juridiskapeka vid vilka brott attut som personer

till straff. gäller de fåtaliga bestämmelserskall kunna dömas Det t.ex.
foretagaransvar avsnitt också andramed s.k. accessoriskt se 2.7 men

företagare specialsubjekt. detta sker olikabrott där Attanges som
betydelse.i olika lagar saknar därvid Oavsett specialsubjektetsätt om

näringsidkare, arbetsgivare, redare, anordnare, tillstånds-anges som
straffansvarethavare eller något bör kunna riktas direkt denannat mot

juridiska inom verksamhet överträdelsen begåtts.person vars
Principerna foretagaransvar begränsade tillemellertid inteärom

straffbestämmelser slag. omfattningdetta tillämpas i betydandeDeav
sådanaockså vid brott något specificerat brottssubjekt. mångaIutan

fall, arbets-exempelvis livsmedelslagen, ochmiljöskyddslagensom
siktemiljölagen, det detta klart primärtstår lagstiftningen tartrots att

omfattasnäringsverksamhet. sådana bestämmelser börAtt även av
uppenbart.det selektiva tillämpningsområdet for delvåranser

näringsverksamhetfall lagstiftningen sikteandra såvälI tar som
skattebrottslagen ochenskildas handlande. exempel kanSom nämnas

svårig-fall inte någraföreligger i dessavarusmugglingslagen. Normalt
näringsverk-tillhänförligaförfarandenheter skilja vilka äratt ut som

prin-fallet tillämpasförradetta. detsamhet och vilka inte Iärsom
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Även börbrottberördadenföretagaransvar. typenciperna avnuom
försiktighetvisstillämpningsområdet. En ärselektivadetomfattas av

ansvarsutlösarensbakgrundfallpåkallad i dessa attemellertid mot av
ofta kanspecialsubjekt,då företagarefalltill det ärgärning, i motsats

straffbar.självständigtvara
kanstraffbestämmelserantalmycketfinnsHärutöver stort somett

detta skerhandlandeenskildassikte oavsettprimärt omsägas ta
bestämmelsernaflestaeller inte. Denäringsverksamhetförinom ramen

exempelvisgäller ävenslag. Detsammadettabrottsbalkeni är av
narkotikastrafflagen. Attochtrafikbrottslagenibestämmelserna an-

gärnings-enskildeåvila denmåstehandförstafall isådanaisvaret
näringsverk-förinombegåttsbrottetklart. Omär enramenmannen

drabbakanocksåmöjligtfulltemellertiddet attsamhet är ansvar
väsentligtalltfallienligtföretagetledningen vartinom avpersoner

Även gällerdetför företagaransvar. närgällerprinciper somsamma
förhållandegarantställning ihaföretagsledningenkansådana brott en
aktualiseraskunnaskallsådanbedrivs. Förverksamhetenhur atttill en

straffbara ochförfarandenoaktsamma ärnormaltdock ävenkrävs att
säll-detpraktikentillämpliga. I ärmedverkansbestämmelsema äratt

förhållandenaaktualiserasslag ävendetta omsynt att ett avansvar
principibörslagetberördadetbrott. Brottolikamellanväxlar nuav

viddettillämpningsområdet. Att ävenselektivadetomfattasinte av
förfallteoretiskt konstruerarelativt lättfallmångabrott i är attsådana

principertillämpamotiveratvälframstårdet attvilka somsammasom
före-skäl förtillräckligt attvi inteföretagaransvar ettför varaanser

begåttsbrottsådanastraffasskallalltid närattjuridiskaskriva personer
verksamhet.i dess

slagdetstraffbestämmelserframhållasbörsammanhanget attI av
innehålleroftaurvaletselektivai detingåbörvi enmenarsom

brottsbalkenibestämmelsertillförhållandesubsidaritetsregel i som
för-visstnågonurvalet. Omselektiva ettdetingå ibörinte genom

såledesskall hanbestämmelsernabäggeformelltfarande överträtt
brottsbalksbrottet.förendast dömas

fallvissaolika l sägs attutformade sätt.Subsidiaritetsreglerna är
ådömaskanstraff ellertillämpasskallintebestämmelsen ansvarom

reglernaomfattasbestämmelsesådanbrottsbalken. Omenligt omaven
aktuelladengällerintemedan dettajuridiskaförstraffansvar personer

denhindrarnågotinte atttorde detbrottsbalksbestämmelsen somvara
bestämmelsensubsidiäraenligt dentilldömsjuridiska ansvarpersonen

brottsbalken.enligtbedömagärningansvarsutlösarens är attäven om
enligtformuleradesubsidiaritetsreglerna mönstretemellertidNormalt är

straff imedbelagdgärningenådömas ärskallinteatt omansvar
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brottsbalken. Med sådan formulering blir effekten den juridiskeatten
inte kan dömas till enligt den subsidiära bestämmelsenpersonen ansvar

ansvarsutlösarens gärning bedöma enligtär brottsbalken jfrattom
NJA 1983 479 och Jareborg, Straffrättens gärningslära 168 ochs. s.

f..l7l
Det uppenbart sådanär konsekvens subsidiaritetsbe-att en av en

stämmelse i enskilda fall kan medföra resultat framstårsom som
olämpliga det gäller omfattningennär juridiska straff-av personers

I praktiken det finnas olika motverka detta.tre sättansvar. attsynes
Ett generell förändringär innebörden subsidiaritet. föreslåAtten av av

sådan förändring kan inte ligga inom för våra direktiv.en anses ramen
Ett allmänt låta sådanaär brottsbalksbrottannat att även kansom
konkurrera specialstraffrättsliga bestämmelser ingå i detut selektiva
urvalet. sådanEn ordning skulle emellertid leda till långt störreen
utvidgning tillämpningsområdet för juridiska straffansvarav personers

motiveratän subsidiaritetsproblemet.är Den tredje möjlighetensom av
mildra effekten inomär föratt generell genombrottsregel. Viramen en

återkommer till den frågan i avsnitt 10.6.
Vi har andra principerövervägt böräven användas för avgräns-om

ningen det selektiva tillämpningsområdet. Skäl skulle kunna anförasav
för det selektiva urvalet inte bör omfattaatt straffbestämmelser med ett
högt minimistraff. Redan till följd de redovisade principerna bort-av
faller emellertid sådana bestämmelser i genomgående. Ettstort sett
undantag från detta grader gradindeladeär grövre brottav som
exempelvis miljöbrott. Vi har i sådana fall inte funnit det finnsatt
någon rimlig möjlighet differentiera mellan olika grader. Fråganatt om
hur påföljden bör isträng det enskilda fallet får i stället, i likhetvara
med vid brott ha vid straffskala, inom föravgörassom en ramen
straffmätningen. Vi återkommer till den frågan i avsnitt 13.4.

hänseendel har emellertid funnitett straffskalan bör tillmätasatt
betydelse. Främst praktiska skäl bör straffbestämmelser endastav som
stadgar penningböter i princip inte ingå i det selektiva tillämpnings-
området. Ett undantag bör emellertid nämligen i frågagöras, om
bestämmelser stadgar för specialsubjekt, ellerägaresom t.ex.ansvar
arbetsgivare. straffbestämmelserl med s.k. det vanligtägaransvar är att
straffskalan enbart innehåller penningböter. Vi har gjort den bedöm-
ningen juridisk bör kunnaatt dömas till enligt sådanaen person ansvar
bestämmelser det den juridiskanär är har ställningpersonen som av

Ävenspecialsubjekt. i vissa andra fall bör brott straffskala enbartvars
omfattar penningböter omfattas, det för fallringa stadgast.ex. när
sådant straff.
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skulle kunnarekvisitetsubjektivadetVi har övervägtäven om
varit inneredan äravgränsningsprincip. Somanvändas som en

förstraffansvargärningaroaktsammaifråga ettfrämstdet somom
emeller-gårfunktion. Detväsentligfyllakanjuridiska merenpersoner

ibrott,uppsåtligavidjuridiskaföruteslutatid inte personeratt ansvar
oaktsam-uppsåtvid såvälstraffbargärningotillåtende fall är somen

straffaskundejuridiskegendomligtskullehet. Det personenomvara
och där-kontrollochbrustit i tillsynoaktsamhetnågonfor att av

medanansvarsbestämmelseöverträdelseorsakatigenom av enen
gälleruppsåtligen. Det ävenskettbrottetådömaskundeinte omansvar

miljö-ochmiljöstörningtillvållandevidfallen, såsomolikadeom
diskuteraskan ärparagrafer. Vadolikauppdeladebrott, är som

vidstraffbaraenbartstraffbestämmelser ärsådanaendastsåledes som
debortflestafaller desådanadet gällerOcksåuppsåt. när genom

förprincipallmän avgräns-redovisat. Somtidigareprinciper som
lämpligt.rekvisitetsubjektivadet äremellertid inteviningen attanser

tillanknytningsådanhakanbrottuppsåtligafinns enDet ensom
straffaskunnabör ävendennaverksamhetjuridisk att ompersons

enligt 9ockerexempelför Ett ärförutsättninguppsåt är ansvar.en
diskrimineringolagaexempel ärstycket BrB. Ettandrakap. 5 § annat

specialsubjekt.näringsidkarefalldessabägge ärkap. 9 Ienligt 16
skulleurvaletselektivadetövervägtocksåVi bör nämna att om

nämnvärdnågontillämpas ibestämmelsertillbegränsas mersom
straff-behovetharmyndighetermedkontakterVid våraomfattning. av

denutifråni frågafallflera ut-ijuridiskaför sattspersoneransvar
istraffbestämmelserexempelvis naturresurs-gällergångspunkten. Det

Klarttorvfyndigheter.vissa1985:620lagenoch1987:12lagen om
bestämmelserradlångfinnsspecialstraffrätteninomocksåär att en

det ocksåfallantaltillämpas. laldrigellersällan ett stort synessom
avkrimina-bordeförfarandenaskäl förgodamycketanföras attkunna

inomliggaintedocköverväganden kansådanaliseras. Att göra anses
möjligheternågrahellerfinns knappast attdirektiv. Detför våraramen

mellanskillnadmeningsfullnågonkriterietaktuellautifrån det göra
ochtilldömaskunnabörjuridiskabestämmelser där ansvarpersoner

hellerintedärförVi hartillräckligt.straffansvarindividuellt ärdär
användsfaktiskt närbestämmelsernavad månbeaktat isärskilt

urvalet.selektivai detde bör ingåvad månbedömt i
frågorvissaavslutningsvis beröraskall viavsnittdetta meraI av

straffbestäm-urvalet. Attselektivadetangårlagteknisk natur ensom
till denanslutningideturvalet medförselektivai detmelse ingår att

juridiskbestämmelseskall införasbestämmelsen attsärskilda enomen
verksamhet. 1dessbegåtts ibrottetstraff,tillskall dömas omperson
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vissa fall har valt föra sådan bestämmelse i själva straff-att en
bestämmelsen, i 38 § konsumentkreditlagen. l andra fall,t.ex.som som

skattebrottslagen l971:69, har funnit dett.ex. Iagtekniskt lämp-
ligare införa bestämmelse där det straffansvaratt separat atten anges
för juridiska gäller brott enligt vissa paragrafer begåtts ipersoner om

juridisk verksamhet.en persons
detl fall det finns bestämmelser försök, förberedelse ellerom

stämpling har i de flesta fall valt föra försöksbrotten i detatt
selektiva urvalet lämnat förberedelse och stämpling utanför regle-men
ringen.

Bestämmelsen juridisk skall dömas till straff,attom en person om
brottet begåtts i dess verksamhet har generellt placerats efter bestäm-
melser osjälvständiga brottsformer före bestämmelserom men om
subsidiaritet och åtalsprövning. Placeringen motiverad önske-är av
målet det skall stå klart i vad mån omfattar osjälvständigaatt ansvaret
brottsformer reglerna subsidiaritet och åtalsprövning gällersamt att om

straffansvar för juridiskaäven personer.
Som återkommer till i avsnitt 14.5 föreslår särskild lagen om

tillsyn och åtalsanmälan. lagenDen skall tillämplig i de fall det ärvara
särskilt föreskrivet. författningarnal där det finns eller flera till-en
synsmyndigheter utsedda föreslår det skall införas bestäm-att en
melse med hänvisning till den särskilda lagen tillsyn och åtals-om
anmälan. förutsättningEn för åtal skall i dessa fall tillsyns-attvara
myndigheten anmält brottet till åtal med möjlighet åtalaattmen en

i andra fall, åtal påkallatäven allmän synpunkt.är finnsDet ettom ur
antal författningar med bestämmelser myndighets medgivandeom som
förutsättning för allmänt åtal. Vi föreslår inte dessa bestämmelseratt
ändras. Detta bör återkommer till i avsnitt 14.4 iövervägassom
särskild ordning.

Slutligen finns anledning frågan subjektiva rekvisitnämna iatt om
vissa straffbestämmelserna. Sedan julil 1994 gäller brottsbalkensav
reglering vilka krav skall ställas i subjektivt hänseende ävenav som
inom specialstraffrätten. innebärDet gärning skallatt en anses som
brott endast den begås uppsåtligen, inte särskilt före-ärannatom om
skrivet. denFöre juli1 1999 tillämpas dock bestämmelsen l kap. 2 §
BLB endast straffbestämmelser i kraft efter den julil 1994trättsom

Äldreeller ändrats i något avseende efter denna tidpunkt. bestäm-som
melser tolkats så de omfattar oaktsamhet detta uttryck-att utan attsom
ligen skall alltså fortfarande tillämpas i enlighet härmed. Vårtangetts
förslag innebär ändringar straffbestämmelser och måste därför taav
ställning till vad kan gälla i subjektivt hänseende i de fall dåsom anses
detta inte angivet. fleraSom gånger påpekatär har vi inte detsett
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enbartalltsåVi harområdet.straffbaraförändra detuppgiftvår attsom
böruttryckligendet attdärbestämmelserdeiändringar angesgjort

gällandeskeskallinteändringnågonförstraffbaroaktsamhet avattär
rätt.

urvaletselektivadetTillämpningen10.4 av

lagarvid vissa

allmännadenillustrerarprincipernaredovisadeavsnittföregåendeiDe
förvägledande avgräns-börviöverväganden ansett varatyp somav

straffbestämmelseVarjetillämpningsområdet.selektivadetningen av
för dettaöverväganden. lnomsärskildaocksådock ramenkräver
redovisafullständigtifrågakommadock inte attdetbetänkande kan

skallföljandedetbestämmelse. lvarjebeträffandeövervägandenvåra
kon-försökavissa lagarfrånutgångspunkt attmedemellertid mer

siggjortövervägandensärskildaformerolikaillustrera somkret av
understrykasbörDet attgenomgång.med vårsambandgällande i

såbaraexemplifierande inte sätt attendastredovisningen är
förslagi vårtingår utanlagardeallafåtalberörendast somett av

de lagaraspekter tarvissaendast berörvi somockså avettgenom
behandling.tillupp

desammanställningtabellarisk överfinnsDel Bi2bilagal en
tillämp-selektivai detingåskallföreslårbestämmelserolika som

tillsynsmyn-efterredovisatsdärharBestämmelsernaningsområdet.
straffbestämmelser. Ut-hundrasigdetTotalt ettdighet. rör parom

medförsiktighetviss attiakttavaritdettahar attgångspunkten trots en
vidbättreurvalet. Detselektiva är atti detstraffbestämmelserföra

behövalistanbestämmelser taän attförabehoveventuellt nya
lämp-sig intevisatövervägandenvidbestämmelser närmarebort som

uteslutaintedärförvillVi atturvalet.selektivadetingå iböraligen
framförsförslagvåraberedningenfortsattadenunderdet av

selektivadetiingåbörstraffbestämmelsertillförslagytterligare som
harlagstiftningnäringsreglerandedirektgällerdeturvalet. När mer

hänseendetdetbestämmelser. ltänkbaraallamedtagitprincipidock
detvilketfrånbruttoförslagförslag utgöra avvåra ettkan sägas

Värdefullaavdrag.anledningfinnas görakan attanledningarolika
olikadetillförasminst kunnaintehänseendet böri detsynpunkter av

efterlevnadenövervakauppgifttillhar atttillsynsmyndigheter avsom
förslag.vårtomfattaslagstiftningden avsom
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Brottsbalken

Flertalet brottsbalkens bestämmelse sådana primärtär sikteav tarsom
enskilds handlande detta sker inom föroavsetten om ramen

näringsverksamhet eller inte. Enligt de principer utvecklade isom
Föregående avsnitt bör bestämmelserna då inte ingå i det selektiva
urvalet. l balken finns emellertid antal bestämmelser klartett tarsom
sikte näringsverksamhet. Sådana bestämmelser bör enligt vår upp-
fattning ingå i det selektiva urvalet. l vissa fall t.ex. ocker och häleri

det i dettaär sammanhang endast fråga variant ettom en av mer
allmänt brott behandlas i viss bestämmelse. Vi har då låtitsom en
straffansvaret för juridiska omfatta endast den särskildapersoner
varianten. Vi vill påpeka detta teknik väl kanär användasatt en som

i andra sammanhangäven de där föreslagitän den.
Vid sidan de straffbestämmelser klart sikte närings-tarav som

verksamhet finns det i kap. bestämmelser13, kant.ex. sägas tasom
sikte såväl näringsverksamhet enskildas handlande och där detsom
i det förra fallet står klart kan följa enligt principernaatt ansvar om

Ävenföretagaransvar. sådana bestämmelser har vi tagit med i det
selektiva urvalet. Det bör framhållas det inte går någon klaratt göraatt
avgränsning den aktuella kategorin bestämmelser. Vi har i vårtav av
urval endast tagit med bestämmelser enligt vår bedömning ettsom

klart och otvetydigt måste angå formernasätt för närings-mer anses
verksamhet.

Vad gäller brotten det inte helt ovanligtär förmot attperson ansvar
brotten vållande till död kap.3 7 och 8 §§ eller till kropps-annans
skada eller sjukdom aktualiserats i anslutning till juridiska personers
verksamhet enligt principerna företagaransvar. Motsvarande kanom
också väl tänkas det gäller brottet framkallandenär fara förav annan
3 kap. 9 §. Goda skäl skulle kunna anföras för bestämmelsernaatt
borde ingå i det selektiva urvalet. Enligt vår bedömning bör dockman
med tillämpning försiktighetsprincip åtminstone inledningsvisav en
nöja sig med de möjligheter till straffansvar genombrottsregelsom en
kan ge.

Om någon de berörda brotten begåtts någon åsido-attav nu genom
vad ålegat honom i enlighetsatte med arbetsmiljölagensom

1977:1 160 skall han i stället dömas för arbetsmiljöbrott enligt kap.3
10 Arbetsmiljölagen sådan näringsreglerandeär lag själv-en som
fallet skall ingå i det selektiva urvalet. Arbetsmiljöbrottet i principär

särskilt kvalificerad form brott arbetsmiljölagen. Straff-en motav
bestämmelsen helt sikte näringsverksamhet ochtar principerna om
företagaransvar tillämpliga. Arbetsmiljöbrottetär bör därför ingå i det
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urvalet.selektiva
karaktärendenundantagsvisendast attärbrottOm mot avperson

kan detverksamhetjuridiskibegångnakande sägas personsenvara
förmögenhetsbrotten. Närförgällabordeframstå motsatsensom om

docktorde detförfarandensystematiska nästangällerdet genom-mer
användsendastjuridiskadenfall därsådanagående sompersonenvara

också kommerdärförriktatdennaochbrottsverktyg ett motett ansvar
allvarligsådan mindretilli ställetServerkningslöst.att manvara

juridiskaförinomförekommerförmögenhetsbrottslighet ramensom
denkaraktärprivatsådanoftadenverksamhet har attenpersoners

riktar sigsällanverksamheten. Inteibegångenkanknappast sägas vara
juridiskadenindirektellerdirektbrottsligheten mot personen.

förhållandeiförsiktighetiakttaanledning ävendärförfinnsDet att
selektivai detdessa ingålåtagällerdetförmögenhetsbrottentill när att

urvalet.
hänföra någonförskältillräckligafunnitintesåledes attVi har av

tillämpningsområdetselektiva äventill detkap.i 8tillgreppsbrotten
tänkasväl kankraftavledningolovligbeträffandeexempelvisdetom

verksamhet.juridiskske iskulle kunnadetta personsatt en
hari kap.oredlighetsbrotten 9 attangår ansettdärefterVad det

närings-s.k.sådantochstycketandrakap. 5 §i 9näringsockers.k.
selektivadetingå ibörstycketandrakap. 6 §i 9häleri avsessom

enligt lagtextenfalldessai bäggeStraffbestämmelsernaurvalet. avser
företagar-förPrincipernanäringsverksamhet.iförfarandenuttryckligen

straffbestämmelser-bäggetillämpliga. Attocksåsjälvfalletdåäransvar
närings-hävdasdet väl kanuppsåt även attförutsätterprincipi omna

uppfattningenligt våroaktsamhetsbrott ärpraktikenhäleriet i är ett
urvalet.selektivautanför dethållasde skallförtillräckligtinte att

dehäleriochocker änformerandraSjälvfallet kan även nuav
hellerskall inteverksamhet. Detjuridiskibegåsberörda personsen

framståkantill resultatledakanpraktikenifördöljas det somsomatt
näringshäleri,ochnäringsockertillidessa,egendomliga motsatsom

vårEnligtjuridiskaför denbestraffningmedför någoninte personen.
utvidgaskäl förtillräckligaemellertid intedet attfinnsuppfattning nu

gärningsformerandra änomfattatillurvaletselektiva ävendet att
detuteslutaemellertid intevillVinäringshäleri, attochnäringsocker

bl.a.härVi tänkerbehov.sådana attuppkommahand kanefter
s.k.formerolikaomfattaavseddahäleribestämmelserna är att av

juridiskabrottslighetsådangällerdet ärpenningtvätt. När personers
för juri-straffansvarförutsättning. Ettalltidimedverkan stort sett en

effektpreventivobetydligintedärförkandiska antas enpersoner
Penningtvättutredningenbörsammanhangetområdet. nämnasl att
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nyligen framlagt förslag skärpt reglering med särskild lagom en en
penningtvätt SOU 1997:36. Bl.a. föreslår utredningen straff-mot en

bestämmelse straffbelägger dels underlåtenhet fullgöra gransk-attsom
nings- eller uppgiftsskyldighet avseende transaktioner kan antassom
ingå led i penningtvätt dels överträdelser förbud förett ettsom av
företag, styrelseledamöter eller anställda for kund eller utomståendeatt
röja granskning har genomförts. Penningtvättsutredningen haratt en
samrått med angående straffansvar för juridiskaettoss personer av-
seende penningtvättsbrott. Vi emellertid inte ha tillräckligtanser oss
underlag för i nuvarande läge lämna några konkreta föreslagatt om
något sådant ansvar.

Vad gäller i viss utsträckning förhållandei tillsagts ävensom nu
bedrägeri. Vi erinrar här den inom EU-samarbetets utarbetadeom ram
bedrägerikonventionen och det nyligen andra tilläggsproto-antagna
kollet till denna innebär starkt för sådana förfarandenett argument att

i konventionen bör ingå i det selektiva urvalet. Det kan dåsom avses
också finnas anledning andra liknande bedrägeri-överväga ävenatt om

bör ingå i det selektiva urvalet. hellerInte i detta avseendeer anser
ha tillräckligt underlag för lägga fram några konkreta för-attoss nu

slag.
därefterSer till trolöshetsbrotten i kap.10 det självfallet inteär

ovanligt juridiska fått uppdrag eller innehar sådanatt personer en
ställning förskingringexempelvis eller trolöshet huvudman välatt mot
kan ha begåtts i den juridiska verksamhet. Visägas harpersonens
emellertid inte föreslagit något dessa brott skall ingå i det selek-att av
tiva urvalet.

kap. behandlasI ll brott borgenärer centralaDe brottenmot m.m.
oredlighet, vårdslöshet och mannamån borgenärer. praktikenär Imot

kan det dessa brott genomgående begås i juridiskasägas att personers
verksamhet. råder inteDet heller någon tvekan principerna förattom
företagaransvar tillämpliga. Vi har ändå inte föreslagit de skallär att
ingå i det selektiva urvalet. Skälet helt enkelt de juridiskaär att perso-

inom verksamhet brotten begåtts genomgående har gått inerna vars
konkurs varför talan dessa inte tjänar något syfte. Motsvarandemoten
behöver inte gälla för bokföringsbrott därför föreslår skall ingåsom
i det selektiva urvalet.

När det gäller brotten och allmänheten i kap. till13 22mot staten
det enligt vår uppfattning främst vid de allmänfarligaär brotten i kap.

finns13 det skäl inkludera straffbestämmelser i det selektivaattsom
urvalet. omedelbaraDet behovet gäller främst miljöbrott och vållande
till miljöstörning särskilt vad gäller allvarligare fall uppenbarligensom
till del begås inom för juridiska verksamhet.stor ramen personers
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sammanhanget.itillämpligaocksåföretagaransvarPrinciperna ärom
selektivai detskall ingådessa brotttilltagit ställningvälHar attman

straff-olikaföljd detillautomatiskt,principdet iurvalet följer av
övriga bestäm-devarandra,tillförhållande ävenbestämmelsernas att

selektiva urvalet.i detbör ingåföreslåri kapitletmelserna som
bl.a.kap.försäkran i 15vårdslösochBestämmelserna tarosannom

före-förförfattning lämnaslag ellerenligtuppgifter ettsikte på som
skulleSkälselektiva urvalet.detdärför ingå ibörräkning. Detags

brukandeochintygandeocksåföranföraskunna osantatt osannav
åberopa-den tidigareurvalet. Enligtselektivadetingå iurkund skulle

bestämmelsernaemellertid lämnatharförsiktighetsprincipende
utanför.

själv-uppfattningenligt vårdetkap.bestämmelserna i 16Bland är
Straff-urvalet.omfattasskalli §diskriminering 9olagaklart att av

i sinvidtarnäringsidkareåtgärderhuvudformsiniansvaret somavser
bostads-styrelsen iledamöterhar bl.a.rättspraxisverksamhet. l enav

657. Be-1979diskriminering NJAseolagaförförening dömts s.
denocksåtillämpasdiskriminering ärolagastämmelserna somom

näringsidkareshandlarellernäringsverksamhetianställd enannars
all-inneharellerallmän tjänstanställd iden ärvägnar samt som

juridiskväljs blirbrottetFöljdenuppdrag. attutattmänt personenav
företagsböterkan ådömasnattklubbtillär ägare t.ex. omensom

diskriminering.till olagaskyldigasigdörrvakteranställda gör
barnpornografibrott,bestämmelsernaföreslagitinteVi har att om

selektivai detskall ingåfolkgrupphetsochvåldsskildringolaga mot
ochtryckfrihets-oftabrottendetta yttran-skäl för ärurvalet. Ett är att

yttrande-ochtryckfrihetsförordningensinnebärvilketdefrihetsbrott, att
förstraffansvargäller.ansvarsordning Ettsärskildafrihetsgrundlagens

med dennakonfliktifall kommadessaiskullejuridiska personer
utanför vårtklartnaturligtvisliggeransvarsordning. Detspeciella

hellerhar inteVidenna.ändringar ansettföreslåuppdrag ossatt av
ingår istraffbestämmelserdeändringarnågraföreslåböra somav

särskildadenomfattasintegrundlagarna ansvars-avmen som
ordningen.

ocksåemellertiddessakannämnda brottendeVad gäller nyss
enligtbedömasskallendastansvarsfrågansådantbegås sätt att

infartenskylt vidfolkgrupphetsbrottsbalken se mott.ex. genom en
bör detbedömningEnligt vår128.i 1982campingplats NJAtill s.en

stödstraffas medkanjuridisktillräckligtemellertid att personenvara
detfall,vissafallsådanagenombrottsregel i även t.ex.somomav en

Andra falldiskriminering.olagaHD-avgörandet liggernämnda nära
aktuelltblirjuridiskförstraffansvartänkasdär det kan att personen
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med stöd genombrottsregel ledande företrädare förärav en om en
ideell förening sig skyldiga till hets folkgruppgör stencile-mot genom
rade flygblad ursprungsuppgifter eller någon inom ledningenutan om
för juridisk sprider barnpornografi eller olaga väldsskildringen person

Ävendatabaser. straffansvar för juridiska inteettgenom om personer
kan ha någon betydelse for bekämpningen deantas berördastor av nu
brotten möjligheten viss förstärkningutgör den rättsliga regle-en av
ringen på området.

Det skall i sammanhanget straffbestämmelsernanämnas i kap.3att
20 första§ stycket och kap.5 9 § lagen l99lzl559 med Föreskrifter

tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
bör omfattas straffansvar för juridiska Bestämmelsernaav personer.
stadgar för den bryter skyldighet anteckna ellermot attansvar som
anmäla utgivare bevara exemplar tryckt skriftsamt att ett av en m.m.
Gärningarna straffbara vid uppsåt eller oaktsamhetär och fängelse
ingår i straffskalan. detNär gäller 3 kap. 20§ andra stycket ingår
enbart penningböter i straffskalan och bestämmelsen hålls därför

urvalet.utanför det selektiva Straffbestämmelserna kan gällaanses
ordningsföreskrifter riktade till verksamheter, sändningar radio-t.ex. av

eller framställning tryckta skrifter. Principerna före-program av om
enligt vår bedömning tillämpliga.tagaransvar är

finnsDet i detta sammanhang anledning peka särskildatt en
konsekvens vårt förslag upphäva bestämmelserna företags-attav om
bot. l kap första5 6 § stycket yttrandefrihetsgrundlagen förattanges
brotten olaga våldsskildring och barnpornografibrott gäller särskildom
rättsverkan i övrigt, dvs. vid sidan konfiskering, vad föreskrivsav som
i lag. innebärDetta bestämmelserna företagsbot tillämpligaatt ärom

vid yttrandefrihetsbrott.även Förutom den enligt yttrandefrihets-att
grundlagen ansvarige kan dömas till straff det alltså möjligtär att en
näringsidkare i verksamhet brottet begåtts kan ådömas före-vars en
tagsbot se 1989/90:70 46. En övergång från särskild rätts-prop. s.
verkan till försvinnerstraff leder oundvikligen till denna möjlighetatt
Vi kan för vår del inte finna någon möjlighet inom för vårtatt ramen

Oavsett det inte framgår lagtexten torde också bestämmelsen iatt 3 kap.av
20 § andra stycket riktad till den ställföreträdare förär utgivaren.anses som
Det kan den bakgrunden tveksamt någon ingår i denmot vara om som
verkställande ledningen för radioföretag kan straffas för underlåtenhetett att
lämna uppgift ställföreträdare i sändningen, han inte också ställ-ärom om
företrädare för utgivaren.
ZVi har inhämtat Justitiekanslern i pågående mål barnpornografiatt ett nu om
har framställt sådan yrkande.ett
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uppdrag föreslå någon åtgärd skulle kunna förhindra denna kon-som
sekvens. det anförasEnligt vår mening kan emellertid goda skäl för att
det i ordning borde straffansvarinte för juridiskaövervägasannan om

borde kunna tillämpas vid tryck- och yttrandefrihets-ävenpersoner
brott.

Livsmedelslagen

Bestämmelserna i brottsbalken sådant slag det medär ett att ut-av
gångspunkt från de kriterier förordat för det selektiva urvaletsom av
brott kan föremål för olika bedömningar vilka brott börvara om som
ingå och inte. Vad däremot står helt klart straffbestämmelserär attsom
i de lagar typiskt näringsreglerande karaktär skall ingå iär avsom

typexempelurvalet. sådan lag kan livsmedelslagenSom ett en
nämnas.

innehåller regler användning tillsatser, förekomstenLagen om av av
främmande i livsmedel, hanteringen i olika distributionsled ochämnen
frågor hygien vid hanteringen Syftetpersonlig livsmedel. medom av
lagens skydda konsumenter skadliga ellerbestämmelser är att mot

hälsosynpunkt otjänliga livsmedelfrån se 1971:61sättannat prop.
178.s.

skall beaktas livsmedel produkttypVid tillämpningen äratt en som
lätt till särskilt allvarliga vilket påverkarupphov personskador,ger
bedömningen kravet aktsamhet. Andra produkter där riskerna förav

särskilda kravpersonskador ställer hanteringen läkemedel ochär
kemikalier.

verksamheter omfattas i huvudsak följande; slakt, fram-De ärsom
ställning, beredning, behandling, förvaring, förpackning, ellertransport
uppläggning saluhållande, försäljning,livsmedel, servering ellerav

överlämnande livsmedel för förtäring. Enligt förarbetena fallerannat av
yrkesmässig hantering tillämpningsområdet, iinom t.ex. restaurang,
liksom hantering i skola, sjukhus eller anstalt eller i personal-annan
matsal. gäller däremot inte hantering livsmedelLagen i enskiltav
hushåll, varmed jämställs helt sluten krets.annan

Straffbestämmelserna finns i Paragrafen utformad30 är ettsom
s.k. blankettstraffbud. lagstiftningstekniken innebär måsteDen att man
läsa två bestämmelser för få klart för sig vilka gärningar äratt som
otillåtna, den första innehåller handlingsnormen och det andra själva
straffbudet. här tekniken används ofta det frågaDen straff-när är om
bestämmelser där företagaransvar gäller.

Bestämmelserna i livsmedelslagen inte utformats företagarehar med
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specialsubjekt. själva straffbudeteller liknande uttryckligt l nämnssom
särskilt, handlingsnormerna i livsmedels-alltså inte företagaren men

de i princip inte kan överträdaslagens bestämmelser sådanaär att av
de straffbara subjekten sker såledeshelst. Begränsningen avvem som

till viss verksamhet, förstraffbestämmelserna riktasatt engenom
innebär lagens straff-företagaren bär Dettavilken garantansvar. att

selektiva urvalet.bestämmelser bör ingå i det
oaktsamhetgärningar begås såväl uppsåtOtillåtna ärav somsom

straffbara.
föreskrivs ispecialstraffrättsliga bestämmelserlikhet med i mångal

gärningenskall dömas tilllivsmedelslagen det inte äratt ansvar om
finns alltså subsidiaritetsbe-belagd med straff i brottsbalken. Det en

visst förfarande formelltstämmelse. någonOm överträttettgenom
bestämmelser i brotts-bestämmelse i livsmedelslagensåväl somen

för brottsbalksbrottet.således endast dömas Dettabalken skall han
straffansvar. juridiskför juridisk Enkommer gälla ävenatt personsen

gärningenligt livsmedelslagen visskan alltså inte dömas om enperson
sådant fall,straff enligt brottsbalken. Om, iockså belagd medär ett

bestämmelser vi pekatbrottsbalken inte debestämmelsen i är uten av
fri från intejuridiskaskulle den genom-ansvar om enpersonen

införs.btbttsregel
straffansvar. Vi föreslår inte någraundantagna frånRinga fall är

kriminaliseringsnivån.ändringar
den centrala tillsynenlivsmedelsverk enligt 24 §Statens överutövar

de föreskrifter har meddelatslivsmedelslagen ochefterlevnaden somav
till-länsstyrelsen denmed stöd lagen. Det närmareär utövarsomav

fullgörkommunala nämnderinom länet. eller deDen som upp-synen
tillsynen inomoch hälsoskyddsområdetgifter inom miljö- utövar

för-får meddela föreläggande ellertillsynsmyndighetkommunen. En
föreskrifter med-för lagen ellerbud uppenbart behövs att somsom

vitessanktione-skall efterlevas. Besluten kandelats med stöd lagenav
ras.

stycket knutet tillförelägga vite 25 § andraMöjligheten äratt
straffsanktionerade.enligt inteförelägganden och förbud 25 § ärsom

straffbestämmelserna torde därför normalt intemedNågon konkurrens
straff vid konkurrens. Medförelagt uteslutetuppstå. Om vite är är

straff. Oftadrabbas såväl viteandra ord skall inte kunna somman av
detta ibland det inte.finns uttryckliga bestämmelser sägsom men
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Skattebrottslagen

från de i livs-skattebrottslagen skiljer sigStraffbestämmelserna i
näringsverksam-inriktadeprimärt påde intemedelslagen ärattgenom

före-principenskildas förhållanden. Ihög grad gällerhet i likautan
i vad månsvårigheteremellertid inte någraligger det avgöraatt en

verksamhet ellerjuridiskhänföra tillsärskild gärning är att personsen
till skyldigheterbrottsligheten hänför siginte. den månI som en

begången iden ocksådet naturligtharjuridisk är att anses varaperson
fördelningendet gällerverksamhet. Närden juridiska avpersonens

bortserföretagaransvar. Viprincipernadå ocksåtillämpasansvaret om
exempelvis iöverträdelserna,abnormhandlingar därhär från sådana

led i förfarandeningårbrottslighet,syfte dölja ettatt somsomannan
den enskil-Gärningar angårdenjuridiskariktadeär mot sompersonen.

juridiskai deninte begångnaskyldigheter däremotdes är personens
från eller till-inkomsterexempelvisdenverksamhet även avserom

bakgrunden harangivnadenjuridiska Motgångar i den nupersonen.
skattebrottslagenslåtaproblem medfunnit någraför del intevi vår att

urvalet.det selektivasin helhet ingå istraffbestämmelser i

Varusmugglingslagen

ochundandragandebrottindelas ikanVarusmugglingslagen rena
skiljer sig dessaundandragandebrottengällerdetsmugglingsbrott. När

smugglings-dedet gällerskattebrotten.från Näri princip inte rena
förfarandevisstibland svårare ärdetbrotten kan avgöra ettatt omvara

eller inte.verksamhet Atti juridiskbegångetatt personsenanse som
viss juridiskskett medvissexempelvis trans-transport personsenen

förtillräckligtuppfattning intekan enligt vårportmedel attvara
i denbegångetbrottskall kunna äretttransporten somvaraanses

ibör krävasverksamhet. Härutöverjuridiska att transportenpersonens
innebärräkning. Dettajuridiskaskett för dennågon mening personens

undantagsfall kanendast inarkotikasmugglingexempelvisatt rena
verksamhet.juridiskibegånget personsenanses vara

tillämpliga i förhållan-emellertidför foretagaransvarPrinciperna är
sei 1985 43har NJAVarusmugglingslagen. Dede till prövats s.

för juridiskledningenalltså klart äravsnitt 2.7. Det är att personen
finnsdetsådantverksamhetenorganiseraskyldig sätt attettatt

och utforsel,regler in-kontrolltillsyn ochtillfredsställande att omav
kravställer bl.a.verksamheten.följs i Dettatull och skatt att perso-

anmäl-fullgörandeförfinns rutineroch detnalen kunnig t.ex.är att av
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ningsskyldighet. Företagsledningen har således tillsyns- ochett ett
kontrollansvar för varusmuggling inte sker i verksamheten.att

den bakgrundenMot det naturligt varusmugglingsbrotten iär att
försök1-6 till varusmuggling enligt 8§ i sin helhet skallsamt

omfattas straffansvar för juridiskaav personer.
allmänt kan fråganRent företagaransvar bedömssäga attman om

huvudsaki det gäller bokföringsbrott enligt kap.11sätt närsamma
§ varusmugglingsbrott enligt5 BrB, varusmugglingslagen och skatte-

brott enligt skattebrottslagen, med den skillnaden det inte krävsatt
oaktsamhet räcker med oaktsamhet vid bokföringsbrott. Närutangrov

det gäller för varusmuggling enligt krävs i subjektivtl-5ansvar
hänseende eller oaktsamhetuppsåt rekvisitet oakt-ang.grov grov
samhet 1981 1982 ochNJA 900, NJA 825 NJA 1985 43.se s. s. s.

särskild fråga uppkommer vid det selektiva urvaletEn som av
bestämmelser i varusmugglingslagen hur befälhavarens skallär ansvar
förhålla sig till för juridisk i vilken befälhavaren äransvaret en person
verksam. Enligt skall befälhavare dömas till böter för bristande7 § en
tillsyn transportmedel, gods påträffas undandolt i fartyg,över om
luftfartyg eller tåg plats, inte upplåten till medföljandeärsom
resandes personliga begagnande, och det framgår omständigheterna,av

varusmuggling, inte ringa, tillämnad ellerär äratt attsom anse som
har gäller befälhavaren inte bör dömas tillDettaägt rum. om ansvar
enligt bestämmelse i varusmugglingslagen. befälhavarenHarannan
gjort vad honom skäligen ankommit för förhindraatt varusmugg-
ling, skall han fri från Om tillsynen transportmedletöveransvar.vara
i skriftlig instruktionaktuellt avseende eller dyliktannatnu genom

anförtrotts befálsgrad, gäller denne idet sagdasätt annan person av
stället för befalhavaren. attjust det här slaget delegation skallFör av
straffrättslig verkan bör den ske skriftligen.

kan diskuteras den juridiska inom vilkenDet ävenom person
befälhavaren anställd bör kunna straffas aktuellt brottär ettom nu
begås i dess verksamhet. Straffbestämmelsen tydlig prägelhar av

och bygger liknande företagaransvaretprincipergarantansvar som
jfr avsnitt det gäller i fall det klart2.7. När fartyg tordevart ett vara

befälhavaren har sådan ställning självständigthans uppdrag äratt att att
för viss del rederis får ocksåverksamhet. Detettt.ex. ansessvara av

klart det i verksamhet med trafik luftfartyg eller tågmed fartyg,att
finns särskilda skäl för uppdraget denbefälhavare och äratt somsom
befälhavare måste förutsättas ha tillräcklig och besluts-kompetens
befogenhet sköta sina skyldigheter. talar för detanfördaDetatt attnu
skulle ligga i linje med de under-principer vi följer befälhavarensatt
låtenhet fullgöra sitt kontrollansvar ii det hänseende 7 §att som avses
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utlöser för den juridiska i vilken han verksam. Vadäransvar person
talar i riktning bestämmelsen entydigtär riktadmotsatt tillatt ärsom

befälhavaren eller befälsgrad fått delege-ansvaretannan person av som
till sig. finnsDet inte heller ellerrat ägaransvar accessorisktannat

företagaransvar kopplat till befälhavarens Det vidare inte iäransvar.
egentlig mening fråga tillsyn och kontroll med avseende verk-om
samheten skyldighet övervaka transportmedlet inteutan att attmera en
utnyttjas andra utomstående för begå brott. fårDettaattav samman-

mycket stark markering dettaget individuellaanses vara en av an-
prioritet det gäller tillsynen fartyg.närsvarets Vår bedöm-t.ex. ettav

ning därför det aktuella brottetär inte bör ingå i det selektivaatt nu
urvalet. viktigtDet observera brottet bristandeär tillsynatt att av
transportmedel enbart kan föranleda böter och subsidiärt till övrigaär
varusmugglingsbrott. betyderDet i sin det inte kan bli aktuellttur att

straffa juridisk för detta brott med tillämpningatt en person av en
tillräckligtgenombrottsregel eftersom brottet inte allvarligt seär

avsnitt forfattningskommentaren10.6 till 32 kap. 2 § BrB.samt

Lagen 1940:176 med vissa bestämmelser fraktfart medom
svenska fartyg

Bestämmelser befálhavaransvar finns andra håll iäven änom
varusmugglingslagen. lagenI 4 § med vissa bestämmelser fraktfartom
med svenska fartyg föreskrivs exempelvis följande:

4 § med fartygFöretages tillstånd, då sådant erfordras, ellerutanresa
iakttas inte för tillstånd uppställt villkor, döms befälhavaren till böter eller
fängelse i högst år.ett

Har någon bjudit, legt, eller eljest uppsåtligen förlett befälhavarentrugat
till förseelsen eller med råd eller dåd främjat densamma eller har redare
eller i redares ställe haft befattning med fartyget, med vetskapannan, som

förseelsen underlåtit såvitt det stått i hans makt, hindra dessatt,om ut-
förande, dömes han till straff i första stycket sägs.som

fraktDär för godsets fortskaffande eller ersättning för bogsering skolat
enligt därom träffat avtal tillkomma den brottslige, må efterdomstolen,
skäligt finnes, förplikta honom utgiva fraktens eller ersättningensatt

Ärbelopp. den, vilken frakten eller ersättningen skolat tillkomma, för-
fallen till straff efter må han förpliktas frakten ellersägs, attovan av
ersättningen utgiva det belopp, vartill för honom uppkommen vinst å den
olovliga åtgärden högst kan skattas.
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i stridfartyg skettavmönstringelleravrustning motuppläggning,Har av
den,ellerfartygets ägerföreskrivet, dömsvad i ägare3 § är annarssom

år. Lagi högsteller fängelsebötertillfartyget, ettförfoga över
I99l:256.

rekvisit.subjektivaangivelsesaknarstycketförstaBestämmelsen i av
förordna,enligt 2 §möjlighetregeringenstill attFörbudet knyter attan

tillståndmedendastfår företasfartygregistreringspliktigtmed avresa
under iakttagan-ochdärtill bemyndigatregeringeneller denregeringen
Straffansvarettillståndet.föruppställts ärhakande villkor,de somav

gärningar. Detuppsåtligatillbegränsatsäkerligen inte avsett att vara
strikt Detåsyftatlagstiftarentordesannolika ettatt ansvar.mest vara
förhållande tilloaktsamhet ibestämmelseni attdärförbör attangesnu

straff-förräckeröverträdsvillkorellersaknastillstånderforderligt att
barhet.

bestäm-ochanstiftanregleringinnehållerstycketAndra enaven
till befälhavarensförhållandeiföretagaransvaraccessorisktmelse om

gärning.
Ägaransvaret sannolikhetmedstycket atti fjärde avsettär stor vara

kriminaliseringutvidgasnågoninnebärafall inteitordestrikt. Det vart
elleravrustninguppläggning,bestämmelseföra att av-att omen

oaktsamhet.uppsåtligen ellerskettskall hamönstring av
uppdragiharnågonbefälhavare attSom ärsagts somennyss

inomverksamheten,del ettviss t.ex.försjälvständigt avensvara
särskildafinnstill sjössbefraktninginomdetLika klartrederi. är att

befälhavare. Det äruppdrag t.o.m.iför någonskäl att enatt varage
befälhavare.hafartyg måsteeftersomredarenförskyldighet ett en

befogenheteroch hansbefälhavarekraventillMed hänsyn en
tillräckligmednågonnormaltbefälhavaren ärförutsättamåste attman

far-ledningenskötaförförutsättningaroch andrakompetens att av
tyget.

andraenligt §4enbart brottställa sigkanfråga ärDen omman
straff-utlösaskall kunnaellerredarestyckena ägareoch fjärde av

skallbrottbefälhavarensellerjuridiska ävenför ompersoneransvar
ganskaskiljer sigfalletaktuelladet. Detkunna göra synessomnu

varusmugglings-ibefälhavarensbestämmelsenfrånmarkant ansvarom
straffskalan.ifängelse ingårbrott därfrågaocksålagen. Det är om

befälhavarensbedömningvårenligtbakgrunden bör ävendenMot
fall.i dettajuridiskförutlösabrott kunna personenansvar

huvudregelspecialsubjekt börfalli dettaDå befälhavaren är som
inomjuridiskadenbefälhavarensåvälbrottvid sådant personett som

straff-befälhavarensböråtalas. Detverksamvilken han attnoterasär
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förkan stöd honom i förhållande till redarenutgöra ett vägraattansvar
företa otillåten med hänvisning till det straffansvar hanatt t.ex. en resa

bär. Skulle redaren kunna det i praktiken primärt rederietsäga äratt
får straffansvaret ochbära åtal sannolikt underlåts befäl-att motsom

havaren intehar denne möjligheter hålla emot.attsamma

Fartygssäkerhetslagen l988:49 och 1980:424lagen om
åtgärder från fartygföroreningmot

gäller befälhavaransvaret enligt bestämmelser iVad ävensagtssom nu
det gäller redares och detfartygssäkerhetslagen. När ärägares ansvar

dömas i fall sådanthelt klart juridisk bör kunna de ettatt personen
bedömning de handlings-brott har begåtts i dess verksamhet. En av

jämförelseochbefalhavaransvaret i denna lag avser ennormer som
reglerar förhållandenamed likartade bestämmelser i andra lagar som

följdriktigtleder till detinom arbetslivet i övrigt slutsatsen är mestatt
för Vi förordarbefälhavaren kan utlösa juridiskansvar en person.om

straffas befälhavaren begår brottdärför juridisk skallatt person omen
sådana preciseradeenligt fartygssäkerhetslagen. gällerDet även

befälhavaren påbörjas skallålägganden innant.ex. att sesom en resa
till sjöklart nyanställda behövlig kännedomfartyget görsatt samt ge

fartyget och grundläggande säkerhetsbestämmelser och åtgärderom om
vid sjöolycka.

gäller befälhavarens enligt lagenVad vi ocksåsagtnu ansvar om
från fartyg.åtgärder föroreningmot

1995:528 revisorerLagen om

ganskalikartat problem denbefälhavaransvaretEtt med utgör stora
utbildning,sikte olika yrkesutövaresflora bestämmelser tarsomav

liknande. Sådana bestäm-auktorisation ochinnehavkompetens, av
näringsreglerade. vissa fall har demening Inaturligtvis imelser är en

företagaransvarvisar principernaklartockså utformning att omsomen
for-bestämmelsernaemellertidandra falltillämpliga. mångaI ärär

Somenskilde yrkesutövaren.sikte dende klartmulerade så taratt
vilkenenligtrevisorer1995:528lagenexempel kan 28 §nämnas om

auktoriseradgodkänd ellersig förden obehörigen attutger varasom
föranförasnaturligtvistill böter. Skäl kan ävenrevisor döms att en

fel-verksamhetdenna i sinstraffasjuridisk borde kunna omperson
auktori-godkända ellerflera medarbetareaktigt angivit elleratt varen
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revisorer.serade
förinom vårhänseendetutgångspunkt i detVår är att ramen

det straffbaraanledningprincip saknarutredning i övervägaatt om-
bestämmelsenöverträdelse den aktuellaomfattning. En ärrådets av

första stycketuppsåtligen kap. 2 §begåtts lstraffbar denendast om
straffbarMedverkan inteden juli 1994.lydelse från li dess ärBrB

innebärfrån den juli 1994. Dettai dess lydelse lkap. §23 4 BrB att
försjälv givit sigriktas denendast kan attutmot varasomansvar

före-principerna förenligtauktoriserad revisor. Ansvargodkänd eller
Även föri och sigaktualiseras. dettaintekan alltsåtagaransvar om

juridiskhinder föreskrivadirektinnebär någotinte attmot att en
har begåtts idet aktuella slagetstraffas gärningskall avom enperson

alltför långt.detta skulle föra Detför delvi vårverksamheten attanser
vikarierandei egentlig meningbli frågasådant fallskulle i ettett om

företagar-fall då principernai dehelt sätt änannatett omansvar
tillämpliga.äransvar

påverksamhetfallförbud i vissa1960:409Lagen motom
områdesjukvårdenshälso- och

exempel kansvårbedömd. Somsituationenandra fall nämnasI är mer
sjukvårdenshälso- ochfall verksamhetförbud i vissalagen motom
uppsåtligenverksamhetutövning sådanunderområde. Om någon av

enligtskada kan hanskada eller fara föroaktsamhet orsakareller av
eller fängelse i högstkvacksalveri till böterhälsofarligtför§ dömas7

vissaförbudbryter degäller någonår. Detsamma motmotett om
följerstraffskalanoch Redanfinns i 3 §§.åtgärder 2typer avsomav

orsakatdet gäller åtgärderstraffbar.medverkan Närärävenatt som
för räckerockså klart detskada står detskada eller fara för att ansvar

hänseendesubjektivtVad krävs ivarit oaktsam.medverkanatt som
inteochöverträdelse förbuden i 2 3förbeträffande äravansvar
denträdde i kraft förebestäm elsernaEftersomangivet i lagtexten.

förvilken det krävs uppsåtenligtändring i kap. 2 § BrBl ansvar om
hänseendetolkningsfråga det i dettadetinte ärsagts,annat omen

tillräckligt.oaktsamhetuppsåt ellerkrävs ärom
aktuellaskäl för dentalar övervägandeuppfattningEnligt vår att nu

tillämpningsområdet fördet selektivabör omfattasbestämmelsen av
grundeniBestämmelsernaför juridiskastraffansvar ärpersoner.

verksamhetjuridisk bedrivernäringsreglerande. Om avenpersonen
på denrimligt det bör ankommai lagen detdet slag är attavsessom

den tillsyndenjuridiskaledningen förverkställande utövaattpersonen
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och kontroll behövs för tillse lagens regler iakttas i verk-att attsom
samheten.

föreskriftEn juridisk skall dömas till straffatt etten person om
brott det aktuella slaget begås i dess verksamhet enligt vår be-ärav
dömning ändring straffbestämmelsen. Enligt över-att anse som en av

fallgångsbestämmelsema till kap. innebär det i så detl 2 § BrB att
kommer det gäller överträdelser förbuden ikrävas uppsåt 2näratt av
och föreskrivs. bestämmelsen skall ingå i det3 inte Omannatom

för straffansvar för juridiskaselektiva tillämpningsområdet personer
förbör det emellertid tillräckligt med oaktsamhet Omansvar.vara

principerna för företagar-uppsåt krävs för innebär detta attansvar
utsträckning. Uttrycktendast blir tillämplig i begränsad ettansvar

markering detinnebär begränsning till uppsåt sådansättannat en aven
straffbestämmelsen normaltindividuella primära ställning attansvarets

för juridiskainte bör ingå i det selektiva tillämpningsområdet personers
framgått bedömning i just detta fallstraffansvar. redan vårSom är att
omfattasoaktsamma fall böräven av ansvar.

yrke inom hälso- ochLagen 1984:542 behörighet utövaattom
sjukvården

och sjukvården finnsyrke inom hälso-lagen behörighetI utövaattom
stycket det fall läkare ellerstraffbestämmelser i 10 Första attavser

deersättning i något hänseendesitt yrketandläkare utövar mot som
fängelse i högstStraffskalan böter ellertill.inte har behörighet är sex

Fjärdetillämpliga.medverkansreglemainnebärmånader vilket äratt
verksamhetiföreskrifter i §9stycket straffbelägger attom man

sigområde inte fårtandvårdensellerhälso- sjukvårdensoch attutge
kiropraktorlegitimerad optiker,tandläkare,barnmorska, läkare,vara

gällervadbestämmelsernaStraffet böter. Ingenär somangeravm.m.
vilketjuli 1994efter den ländratsi subjektivt harhänseende. 9§

kräverbestämmelsendenöverträdelsetorde innebära åtminstoneatt av
medverkansreglemastycketförstauppsåt. det gäller 10§När är

fråganpåverkatorde intetillämpliga. gjorts i 9 §Den ändring omsom
klarinte någonFörarbetenavad krävs subjektivt hänseende.i gersom
haftendastlagstiftarenförvägledning talanärmast attmen synes

uppsåtliga fall i tanke.
1960:409i lagentill de tidigare berörda bestämmelsernaI motsats

sjukvårdensförbud i vissa fall verksamhet hälso- ochmotom
område bestämmelsen sikte den enskilde yrkesutövarenstar mer

verksam-personliga förhållanden vad generellt bör gälla förän som
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skäldenna bakgrund intefinns detuppfattningEnligt vårheten. mot
tillämp-omfattas det selektivaskallbestämmelsenföreslå attatt av

förfarandenoaktsammahellerdärmed inteningsområdet och ävenatt
straffbara.skall vara

illustration till vad vikan ocksåexempelDetta utgörasenaste en
velat hänföra tillinteområdendettidigare ävensagt att somom

fall förkonstrueratillämpningsområdet kan lättdet selektiva attvara
principertillämpaväl motiveratvilka det framstår att somsammasom

bedrivertänka sig någonnaturligtviskanföretagaransvar. Manför att
läkareutsträckning bygger påiverksamhetomfattande attstorsomen

behörighet.deras Attinte omfattasläkaryrket sättutövar ett avsom
medverkansreglemaföljerstraffaskan ärden det attgör avsom

förinomfall bedrivitsi sådantverksamhetentillämpliga. Om ett ramen
be-bör kunnaför dennaskältalar starkajuridisk ävenattpersonen

kommaemellertid endastdettabedömning börstraffas. Enligt vår
vi, enligtförförutsättningardeifråga med stöd snävare somansvarav

genombrotts-s.k.gälla förböravsnitt 10.6,utvecklar ivad vi enanser
regel.

1994:1738Alkohollagen

parti-försäljning,tillverkning,bestämmelserfinnsalkohollagenI om
deförinfördestillsyn Lagendetaljhandel ochoch att anpassam.m.

konkurrens. Denrörlighet ochfriEG-reglematillsvenska reglerna om
tillstånds-medanförAlkoholinspektionenharcentrala tillsynen ansvar

kommunal nivå.hanteringen ligger
selektivaingå i detalkohollagen böri kap.Straffbestämmelsema 10

ochbestämmelserna i 5vid brotttorde främsturvalet. Det motvara
hembränd ellerrestaurangverksamheti§§,7 närt.ex. serverarman

fallförekommandeibetydelsehadet kansmuggelsprit, attsom
verk-iden juridiskadirektstraffansvarkunna rikta mot person vars

fysisksåvälkanbrottet begåtts. Detsamhet noteras att som enen
bedömningenserveringstillstånd. Vidkan hajuridisk enav omperson
lämplighetsprövningenskalltillståndskall kunnajuridisk gesperson

inflytandebetydandehar överderiktas ettäven mot sompersoner
verksamheten.

tillstånds-gäller skallserveringstillstånddärserveringsställePå ett
tillsynserveringsansvarigutsedd utövahonomellerhavaren personav

serveringstiden. Denhelanärvarande underochserveringenöver vara
till sinaskall med hänsynserveringsansvarig egen-utses somsom

uppgiften. Till-förlämpligomständigheterövrigaochskaper vara
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ståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de
förhar alkoholserveringen. Förattutsettspersoner som ansvara serve-

ring spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal ärav som
anställd tillståndshavaren. Principerna företagaransvar är utanav om
tvekan tillämpliga i aktuella fall. straffrättsligt för till-Ettnu ansvar
ståndshavaren i de fall denne ärjuridisk ligger alltså väl i linjeperson
med vad vi tidigare sagt.

sammanhanget finns det anledning påpeka fråganI att att om
indragning tillståndet, administrativ åtgärd, måsteär sesav som en

straffansvar.fristående från frågan det gällerNär restaurang-som om
serveringstillståndverksamhet leder dock indragning nästanettaven

till den juridiska bedriver verksamhetenundantagslöst att person som
förförsätts vilket innebär det praktiskai konkurs, att utrymmet att

utkräva straffansvar restaurangbolag inte kan seantas stortvaraav
straffansvar och återkallandeavsnitt angående förhållandet mellan8.3.6

Alkoholinspektionen.tillstånd. Vi har diskuterat detta med Detav
bedömning bör avstå frånsagda medför dock inte enligt vår attatt man

selektiva urvalet.låta bestämmelserna ingå i det
straffrättsligt för juridiska kan hafall därEtt ett ansvar personer

Enligt bestämmelsenbetydelse vid brott 10 kap. den7ärstörre mot
oaktsamhet säljerkan bl.a. i detaljhandel uppsåtligen ellerden avsom

fyllt märk-till någon inte har 18 år ellereller utlämnar ärsomsom
för olov-alkohol eller berusningsmedel dömasbart påverkad annatav

till eller fängelse i högst månader.lig dryckeshantering böter sex
tillämpas. straffansvar förPrinciperna for företagaransvar bör Ett

detta fall har preventiv effektjuridiska kan i attantas genompersoner
for den bär företagar-det inskärper tillsyns- och kontrollansvaret, som

verksamheten i livsmedelsbutik, det gäller otillåtenfor närenansvar
försäljning klassav

Alkoholinspektionen angåendeVi framgått samrått medhar som
vårt forslag.

1990: 157Järnvägssäkerhetslagen 1

straff förjärnvägssäkerhetslagen finns bestämmelser den30 §I om
spårfordon järnväg eller tunnelbana efterfor maskindrivet påettsom

drycker. Bestämmelserna regle-ha förtärt alkoholhaltiga motsvararatt
straff for vissa trafikbrott trafik-ringen i lagen 1951:649 om

naturligtvis inte omfattas straff-brottslagen. brott skallDessa ettav
Visserligen kan det goda grunderfor juridiskaansvar personer.

med järnvägstrafik har slagsbedriver verksamhetden ettattanses som
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för anställda förare inte för spårfordon i berusat tillståndattansvar
uppfattningen har ingenting med företagaransvarden göra.attmen

CE-märkningLagen 1992:1534 om m.m.

den märkninglagen CE-märkning finns bestämmelserI omom
enligt de rättsakterCE-märkning skall ske vissa produkteravsom

den majutfonnats i enlighet med EG-rådets resolution 7har avsom
harmonisering och standarder.metod för teknisk1985 en nyom

får bara ske märkningen står iCE-märkning produkt över-omav en
EG-rättsaktema, och föreskrifter märkningenensstämmelse med om

bakgrund kon-författning. måstefinns i lag eller Det mot avannan
medlems-till Sveriges skyldigheterkurrensfrågor och med hänsyn som
CE-märk-betydelsefullt övervakningen oriktignation attatt avanses

väl. Straffbestämmelsen i § lagenning inte förekommer fungerar 7 om
straffbestämmelserselektiva urvaletCE-märkning skall ingå i det av

särskilt föreskrivet.för straffansvar för juridiskavilka ärpersoner

tillsyn FinansinspektionenFörfattningar under av

inom Finans-delen det område liggerPå i fall störrevart somav
inte införatendensen under år varitinspektionens tillsyn har attsenare
tillräckligtLagstiftaren har detstraffbestämmelser. äransett attnya

Finansinspektioneningripanden ligger imed de möjligheter till attsom
fall återkallavid vite och ikan meddela förelägganden yttersta
undantagsvissistnämnda åtgärden kan endasterforderliga tillstånd. Den
aktörer, medenbart obetydliga s.k.vidtas i praktiken, och då mot

oacceptabla.skulle bli Dettill konsekvensernahänsyn att nuannars
värdepappersfonder, lagensagda gäller lagen 1990:1114t.ex. om

kreditmark-värdepappersrörelse, lagen 1992:16101991:981 omom
clearingverksamhet, lagenbörs- ochnadsbolag, lagen 1992:543 om

pensionssparande lagen 1994:2004individuellt1993:931 samtom
exponeringar för kreditinstitut och värde-kapitaltäckning och storaom

pappersbolag.
fråga detföreslår inte några förändringar iframhållitSom om

Finansinspektionensstraffbara omfattning. Vid samråd medområdets
kanske kan förvänta sig detinspektionen framhållithar attatt man

beträffande de straffbaraavkriminalisering vissakommer skeatt aven
före de nämnda.förfaranden regleras i lagar tillkommitsom nusom

införa straffansvar förhar detta kan talainspektionen mot attmenat att
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juridiska på området. kan ocksåDet hävdas det ärattpersoner
inkonsekvent juridiska bedriver viss verksam-att typpersoner som av
het inom Finansinspektionens tillsynsområde kan drabbas straff-av

medan andra juridiska bedriver helt likartadansvar personer som
verksamhet inte löper den risken.

Vi har förståelse för de behandlade synpunktema. Vårstor nu
uppfattning emellertid eventuella inkonsekvenser inte följdär äratt en

förslag.vårt egendomliga bestårju i individuelltDet straffansvarattav
kan utkrävas för viss förfarande enligt vissa författningar medanett

förfarandemotsvarande inte straffbart enligt andra liknande författ-är
ningar. Straffbestämmelsema området bör dessa inkonsekven-trots

omfattas reform eftersom de i systematiskt hänseende fallerser av en
under de kriterier för urval förordar.som

Lagen 1989:829 Värdepapperscentralen VPC Aktiebolagom

Enligt i lagen Värdepapperscentralen6 § VPC Aktiebolag skallom en
styrelseledamot, den verkställande direktör eller någon tjänste-annan

hos Värdepapperscentralen uppsåtligen eller oaktsam-man som av grov
het till bankinspektionen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter

centralen eller dess verksamhet dömas till böter fängelseeller iom
högst månader, gämingen inte belagd med straff i brotts-äromsex
balken.

såledesBestämmelsen konstruerad sådant denär sättett att ger
intrycket det skall krävas egenhändigt handlande för straffan-att ett

Bestämmelsen därmed utformad klart avvikerär sättettsvar. som
från vad vanligt det gäller straffbestämmelser lämnandeär närsom om

oriktiga uppgifter. Typiskt brukar sådana bestämmelsersettav vara
utformade ungefär i lagen5 § 1975:1083sättsamma som om
uppgiftsskyldighet rörande mottagande olja: underlåterDen attav som
fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller oaktsamhetav
lämnar oriktig uppgift dömes till böter, gämingen belagd medärom
straff i brottsbalken.

Bestämmelsens utformning talar principerna för företagar-mot att
skulle tillämpliga. bör också anmärkasDet straff-att ettansvar vara
för juridiska i detta fall endast skulle gälla särskiltansvar personer en

utpekad juridisk Vi har den angivna bakgrunden intemotperson. nu
bestämmelsen bör ingå i det selektiva urvalet.ansett att
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trädgårdsväxters sundhet,1977:945Förordningen om
kvalitetsortäkthet och

bryterskall deni förordningenstraffbestämmelsen i 9§Enligt som
angivandesaknas såledesböter.dömas till Deteller 2 §lmot av
yrkesmässigtstraffsanktioneratVadsubjektiva rekvisit. ärär attsom
uppfyller deinteträdgårdsväxter,säljasaluhålla eller växternaom

kvalitetsortäkthet och Statenssundhet,frågafordringar i somom
yrkesmässig handel medvidföreskriver. Vidare måstejordbruksverk

uppgiftförsedda medhandelsledi allaväxternaväxter varaavses,som
meddelas jordbruks-föreskrifterenligtoch kvalitetsort avsomom

enligt uppfattningbestämmelser måste vårsådanSyftet medverket. en
handel tillsyns- ochyrkesmässigbedriverålägga den ettatt somvara

därförBestämmelsen måstehänseendeni dekontrollansvar som avses.
alltså skestraffbart. böroaktsamhet Dettolkas det är ettsättet att

framgår.dettastraffbestämmelsen såtillägg till att

provtagning djur1992:1683Lagen m.m.om

tilldöms den djurägareprovtagning djurEnligt 10 § lagen m.m.om
andra stycket. Detskyldighet enligt 8 §inte fullgör sinböter som

hänseende.subjektivtvad krävs iangivandesaknas alltså av som
straffbestämmelsernaselektivt utvaldamed bland deBestämmelsen är

djurägarestraffskalan. Orsakeningår ienbart böter ärär atttrots att
ställningen.kan inneha denjuridiskspecialsubjekt och personen

åtgärder enligtför tillsyn eller andrastadgasförsta stycket8 §l att
med stöd lagenhar meddelatsföreskriftereller enligtdenna lag avsom

tillträdeeller utför åtgärdernatillsynenhar den rätt attutövarsom
därbyggnader, lokaler och andraanläggningar,till områden, utrymmen

material förvaras. lmjölk ellerdär djurkroppar,djur hålls eller annat
ochtillhandahålla den hjälpskalldjurägarenandra stycket attanges

åtgärderför tillsyn eller andrabehövsde upplysningarlämna attsom
genomföras.skall kunna

och denväl formuleraduppenbarligen inteStraffbestämmelsen är
iden så den kanbl.a. eftersomborde arbetas sättasär attvagom,

utanföromarbetning ligger vårtlegalitetssynpunkt. sådanfråga Enur
uppdrag.

knappast rimligtsubjektiva rekvisitendet gäller deNär gär-är att
eftersombegås uppsåtligenstraffbar denningen enbart skall omvara
tillsynenvad behövs förbedömningendet skulle förutsätta att av som

skulle då krävasgärningsmannens uppsåt. Detskall täckt attvara av
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gärningsmannen medveten han mindre vadär gör änattom som
behövs. straffbarhet räcka borde insettFör måste någon haantas att att
vad han mindre vad behövs. bör alltså ske tilläggDetängör är ettsom
till straffbestämmelsen det framgår oaktsamhet räcker förså att att
straffbarhet.

Konsumentkreditlagen 1992:830

Vid kreditköp får kreditgivaren inte köparen ingångenta emot en av
växelförbindelse fordran grund kreditköpet. Hansom avser en av
får inte heller till bevis för sin fordran köparen utfärdatta emot ett av

skuldför-löpande skuldebrev eller någon denne ingångenannan av
framställabindelse sådant slag köparens in-rättär ett att attsom av

vändningar grund köpet inskränks skuldförbindelsen överlåtsav om
eller till borgenär i god sagda gäller inteDetpantsätts är tro.en som

utställda banker, s.k. postväxlarväxlar är t.ex.egna som av som
eftersom intebanker ställer köparen då riskerar mista sin rättatt attut

Straffbestämmelseninvändningar. i l7§ innebär dengöra att som
förbudetuppsåtligen bryter köparen löpande ford-mot att ta emotav

straffasringshandlingar skall för det. Nuvarande bestämmelse mot-
i gamla konsumentkreditlagen. det betänkande låg11 § Isvarar som

till grund för års konsumentkreditlag, trädde i kraft1977 1979,som
föreslogs oaktsamhet skulle straffbar 1975:63se SOUävenatt vara

för-ansågs dock innebära omotiverad skärpning i240. Detta ens.
gällde enligt tidigare bestämmelsen i konsument-hållande till vad som

behöllsköplagen och kravet uppsåt 1976/77:123 173.se prop. s.
avsedd andraStraffbestämmelsen riktas såväl säljareär att mot som

kreditgivare, omfattas förbudet. kan inte detDet ärantas attsom av
näringsidkare straffas enligtanställda hos skall kunnaavsett att en

fysiska eller juri-bestämmelsen den måste riktad till denutan anses
diska verksamheten och måstebedriver kravet uppsåtperson som

uppfyllt näringsidkaren Jareborg Straffrättens ansvarslära,hos sevara
Uppsala f.. det fall näringsidkaren juridisk1994, 103 I är persons. en

straffbestämmelsen riktad till den eller demåste det ärattanses som
ingår i den verkställande ledningen eller haft i uppdrag attannan som
självständigt för kreditgivningen. den bakgrundenMotutöva ansvar
hade det varit naturligt ålägga i förhållande tillgarantansvaratt ett
förbudet fordringshandlingar oaktsamlöpande och ävenatt ta emot att

straffbart.underlåtenhet det hade varit krävsNuutövaatt ansvaret att
vederbörande i varje enskilt fall medveten förbudet överträds,är attom
vilket bestäm-rimligen möjligheterna utkräva enligtgör att att ansvar
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litet. Bestämmelsen avviker angivet från de flestamelsen sättär nu
bestäm-andra omfattas det selektiva urvalet attav men ansersom

melsen skall med.tas

1957:297Luftfartslagen

för lufträttsutredningenLuftfartslagen f.n. föremål Köversynär en av
sannolikt resultera i förslagarbetet kommer1996:04. Det ettatt om

frammed utredningen och kommitluftfartslag. Vi har samråtten ny
arbete bör från ingåendetill med hänsyn till deras avstå över-att

vad gäller luftfartslagenskraven i subjektivt hänseendeväganden om
troligt lufträttsutredningen kommerstraffbestämmelser. ocksåDet är att
nuvarande straffbestämmelsema, vilkaomarbeta många deheltatt av

Vi har dock anledningganska oklartstrukturerade på sätt.är attett
förbestämmelsernanågra de nuvarandekort redovisa hur ser av

omfattasbestämmelser typiskt börsådanabedömningen sett avav om
straffansvar för juridiskaurvalet fördet selektiva ett personer.

det skallbesvärligt bedömadet särskiltDet ärgör attatt omsom
finnstillräckligt, detoaktsamhetkrävas uppsåt eller är är att an-om

oaktsamhet inteskett ringagärninggivet i 13 kap. 4 § att som aven
kunna ledaför sig skulle detenligt lagen. Settskall föranleda ansvar

straffbar vid samtliganonnalgradenoaktsamhettill slutsatsen äratt av
förstårvarje straffbestämmelseluftfartslagen.brott i Ser manman

kan riktig.dock den slutsatsen inteatt vara
tjänst-straff för den vidbestämmelserkap finnsl 13 l § om som

alkoholhaltigapåverkadluftfartyg sågöring ombord ärett av
uppgifterkan fullgöra sina påmedel han intedrycker eller andra ettatt

flygtrafikledningstjänst,gäller flygledare ibetryggande Detsammasätt.
föreskriveri den regeringenflygklarerare månflygtekniker och samt,

tjänstgöringmarkorganisationen medpersonal inomdet, ärsomannan
be-uppenbarligen frågaför säkerheten. Dettabetydelse är om enav

bestämmelsen igällerdetdet krävs uppsåt. Somstämmelse där när
straff-omfattasbör bestämmelsen inte§järnvägssäkerhetslagen30 av

med deförenligtskulle intejuridiska Detför varapersoner.ansvar
föreslårför juridiskaprinciper straffansvarför ettompersoner som

straffansvar förutlösaobligatoriskt skullebrott §enligt 13 kap. l en
juridisk person.

straffansvar förövrigt börstraffbestämmelserna idet gällerNär
jämställda medkanomfatta sådanajuridiska inte som ansespersoner

någonbör brottvägtrafikområdet.trafikföreskrifter T.ex. ett som
får framförasluftfartyg inteinnebärbegår kap.l 2 attmot soma
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med Överljudsfart inom svenskt område, inte omfattas det selektivaav
urvalet. Andra exempel där enbart individuellt straffansvar bör kunna
utkrävas brott kap. och8 2 föreskrifter1 gällerär mot som om
bl.a. vad skall iakttas vid luftfärder för olyckor och olägen-attsom
heter skall undvikas flygvägar luftfartyg skall följa inomsamt om som
svenskt område. Sådana föreskifter får riktade till den föranses som
luftfartyget motsvarande gäller förares enligt trafik-sätt som ansvar
föreskrifter i övrigt.

bestämmelseEn kan känna osäkerhet inför bestäm-ärsom man
melsen i kap.5 Bestämmelsen straffsanktionerad7 och innebärär

befälhavare skall allt vad han kan för rädda ombord-göraatt atten
fartygvarande, och gods, luftfartyg råkar i nöd. Måste fartygetettom
skall han möjligt till fartygshandlingamaöverges, att tasom se om

hand. På vi anfört i fråga varusmuggling torde detsättsamma som om
klart befälhavaren luftfartyg har sådan ställning hanatt ett attvara

har för säkerheten luftfartyget. På och vis kan befäl-sättett ansvar
havaren ansvarig arbetsgivarens, flygbolagets Denvägnar.anses
bestämmelse frågai har dock, detär sätt närsom nu samma som

igäller bestämmelsen varusmugglingslagen,7 § karaktär änen annan
sådana straffsanktionera tillsyns- och kontrollansvaratt ettsom avser
för verksamheten och den ålägger befälhavaren personligtett attansvar

nödsituationer.aktiv i Som vi tidigare anfört måste skiljavara man
mellan handlingsnormer riktade till befälhavaren personligenärsom
och riktade till försådana verksamheten vilka han harär ettsom men
tillsyns- och kontrollansvar. leder till slutsatsen bestäm-Detta attoss

inte börmelsen i kap. § omfattas det selektiva urvalet5 7 sammaav
bedömning kap. sjölagen20 6 § 1994:1009.ang.

Vi dock medvetna det, straffansvar för juridiskaär att ettom om
införs, säkerligen skulle krav flygbolaggöraatt ettpersoner resas om

straffansvarigt omständigheterna vid handen befälhavareattom gav en
i luftfartygnödsituation övergivit det varit möjligtett trots att atten
rädda och befälhavaren därigenom underlåtit fullgöraattpassagerarna
sina skyldigheter med följd många människor omkommer. kanManatt
också observera bolaget sannolikt skulle skadeståndsskyldigt iatt vara

sådan situation. Straffansvar för juridisk bör docken en person
knappast utkrävas tillämpning genombrottsregeln skulleäven om en av
kunna övervägas.

framhållitSom tidigare bestämmelser sikte olikautgör tarsom
yrkesutövares utbildning, kompetens, innehav auktorisation ochav
liknande särskilt problem. Bestämmelserna naturligtvis iärett en
mening näringsreglerade. exempel bestämmelse detEtt hären av
slaget den i 6 kap. enligt vilken tjänstgöring flygledare15 § iär som
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får fullgörasflygklarerareflygtekniker ellerflygtrafikledningstjänst,
formuleradBestämmelsencertifikat.gällandehar ärbara den somav

enskildedensikte enbartdentveksamtså det måste taratt omanses
kanfullgöralåter någonden tjänstelleryrkesutövaren även somom

luftfarts-detkan det observerassammanhanget ärhärstraffas. detl att
frågornaoch handharflygtrafikledningenbåde bedriververket omsom

inom verk-detbör förstås såbestämmelsencertifikat. Vi attattanser
kontrollera inteskyldighetflygtrafikledning finnsmedsamhet attatten

sådantkvalifikationer. Etterforderligasaknarmedarbetarefleraelleren
verksamheter därbefogat isärskiltkontrollansvarochtillsyns- är

ledninghögt. Någonställas särskiltmåstepersonsäkerhetkraven
vilkenenligtlivsmedelslageni §bestämmelsen 21kan dra enavman

sår ellereller smitta,sjukdomhakanhar eller antagassomperson
otjänligt tillhan hanterarlivsmedelkanskada göra somsomannan

livsmedelshantering. Ensysselsatt i över-fårmänniskoföda inte vara
uppsåtligenbegåttsstraffbar denbestämmelsenträdelse den är omav

bedriverdenkan utkrävasoaktsamhet ocheller somavansvarav
luftfarts-bestämmelse iaktuellgällabörverksamheten. Detsamma nu

med-bestämmelsernaocksåbestämmelsernabäggelagen. ärFör om
enligtstraffskalan.i Ansvarfängelse ingårtillämpliga eftersomverkan

aktualiseras. Sammantagetsåledeskanföretagaransvarförprinciperna
bördenkap. 2 § 9i 13bestämmelsen ärvi typatt somavmenar

juridiskaförstraffansvaromfattas personer.av
uppenbartalldelesluftfartslagenistraffbestämmelserfinnsDet som

ibestämmelsernaexempelurvalet.selektiva Ettdet äromfattasbör av
förstakap. l §bryter 3straff för deninnebär mot2 § 5 somsom

detmiljövärdigtluftvärdigt och närskallluftfartygstycket att ett vara
första§kap. lbryter 4för denluftfartvidanvänds motsamt som

betryggandeluftfartyg sätt.bemannaroch intestycket ett
stycketandrai kap. §stadgas 4 lbemanningengäller attdetNär

användsintefartygeteller, ägaren,luftfartygsdet ägareär avett om
till fartygetskallställe ärdet ibrukar attden ägarens som sesom

1986:171luftfartsförordningenEnligtföreskrivetpåbemannat sätt.
medbesättningsmänantalföreskrifter detLuftfartsverketmeddelar om

minimibesätt-luftfartygvarjeförkrävsbehörighetviss typ avsom
befäl-fartygetsförordningenskall enligtning. Fartygets utseägare

luft-brukarnågonOmdennes än ägarenhavare och ersättare. annan
avtalhan enligtochbefälhavareskall denne ersättarefartyget, utse om

befäl-skall haluftfartygsvensktdet. Ettharmed görarättägaren att
befälhavare harluftfart och ingenvidanvändsdethavare när om

gällerbefälhavare. Detsammaförarnaden främsteskallutsetts, varaav
det intefinns. Omoch ingenförhindradbefälhavaren ersättareärom
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skall denunder flygning,inteoch fartygetförarefinns någon är
befälhavare.ombord Denövriga tjänstgörfrämste de somvarasomav

förvaltare enligt kap. 4eller 11godeller harunder år21är mansom
luftfartygbefälhavarefår inteföräldrabalkeneller 7 § somvara

förvärvssyfte.ianvänds
oklartaldrig skalldet ärregleringenSyftet med är att vem somvara

ochdet tillsyns-harochbefälhavare utövaluftfartygets attsom
tidiga-vadanknytning tillMeddenne.åliggerkontrollansvar somsom

straffansvarfor medochställningbefälhavarens attsagts ansvaromre
viktigtdetförbud iakttas,och nämnaförpliktelser attförbundna är att

luft-luftfartygetövervakaskyldig ärkap. 2 §han enligt 5 är attatt
be-fartygetockså tillskallBefälhavaren ärvärdigt. utrustat,attse

luftfar-tillskall hanVidareföreskrivetoch lastat attsätt.mannat se
bestämmelser. lgällandeenlighet medgenomförs iförbereds ochden

luft-bedriverdenbefälhavarenföreträderhänseendennämnda somnu
uppsåtligenbefälhavarenochjuridiskfarten, dvs. oftast omperson,en

detbörskyldighetersinafullgöraunderlåteroaktsamheteller attav
verk-i dessskerbrottetjuridiskförstraffansvarutlösa person, omen

samhet.
straff för denocksåinnebärkap. kap. 5Bestämmelsen i 13 2 som

luftfarts-den harendastvilkenenligtkap. 3 ettbryter 4mot som
tjänst-behörigi Sverige,godkäntellerutfärdat är attcertifikat, ärsom

Sist-luftfartyg.flygmaskinistellerförare, navigatör ettgöra som
tidiga-denliknartvekan.till Denupphovbestämmelse kannämnda ge

flygtrafikledning. Detför ärcertifikatbestämmelsenberörda omre
låtersåväl denstraffbestämmelsenmed äravsiktenoklart att somom

straffas.skall kunnasjälvförarenverksamobehörig förare somvaraen
behandladetidigarejfr denstraffasförarenskall enbartSannolikt

därförbedömningVår är attbehörighet.läkaresbestämmelsen om
emellertidViurvalet.selektivai detinte skall ingåbestämmelsen anser

i för-tillämpningsproblemegentligamedförabestämmelsen inte böratt
luft-eftersomjuridiska ettförtill straffansvarhållandet ett personer

be-kanpersonal knappastobehörigfartyg bemannat ansesär avsom
luftfartygsprimärtskall ettföreskrivet Som nämntssätt.mannat

föreskrivet sätt.fartyget bemannattill ärägare attse
bördessaenligtbrottsådanstraffbestämmelserAndra atttypav

och10§i kap. 2de 13juridisktill straff förleda ärpersonen
utövandevidtillståndluftfartstraffbelägger attutöva utanatt resp.som

tillståndet.förgällerde villkorluftfart åsidosätta somav
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Lagen 1992:860 kontroll narkotikaom av

lagen finns bl.a. bestämmelser straffsanktionerarI överträdelsersom av
EG-förordningen EEG 3677/90 den december13 1990nr av om
åtgärder för försvåra avledningen vissa för olaglig fram-ämnenatt av
ställning narkotika och psykotropa Förordningen anknyterämnen.av
till FN-konvention olaglig hantering narkotika ochmoten av
psykotropa i Wien den 19 december 1988. EG-ämnen Iantogssom
förordningen föreskrivs krav exporttillstånd omfattandesamt en
dokumentations- och uppgiftsskyldighet vid bl.a. import och export av
de omfattas. Verksamhet det slag bedrivsämnen som av som avses
sannolikt företrädesvis i juridiska den bakgrundenMot detärpersoner.

klar fördel finnsdet möjlighet rikta direktatt ansvaret moten om en
juridisk i verksamhet överträdelser sker.person vars

Vidare omfattar straffbestämmelserlagens det fallet läkemedelatt
uppsåtligen eller oaktsamhet lämnas ordination läkareutav av en

behörighet förskriva narkotiska läkemedel har dragits ellerattvars
begränsats enligt lagen 1994:954 disciplinpåföljd hälso-påom m.m.
och sjukvårdens område. gällerDetsamma Veterinäraom ansvars-
nämnden dragit eller begränsat förskrivaveterinärs behörighet atten
narkotiska läkemedel. bestämmelser bör ingå i det selektivaDessa
urvalet. innebär tillsyns- och kontrollansvaret för denDet att som
bedriver f.n.apoteksverksamhet, Apoteksbolaget, skärps.

Läkemedelslagen 1992:859

Även läkemedelslagen innehåller straffbestämmelser bl.a.som avser
handlingsnormer EG-förordning,i nämligen 2309/93EEGen nr om
gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning och tillsynav

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedelöver samt om
inrättande europeisk läkemedelsmyndighet. gäller denDetav en som
uppsåtligen eller oaktsamhet släpper vissa läkemedel mark-utav
naden inom gemenskapen, gemenskapen har meddelat god-utan att
kännande för försäljning enligt bestämmelserna i EG-förordningen. Om
gemenskapen nekar godkännande för försäljning läkemedel,ett ettav
innebär detta förbud det aktuella läkemedlet släpps påett mot att ut
marknaden. Förbudet gäller inom hela gemenskapen och den som
uppsåtligen eller oaktsamhet bryter sådant förbud kanmot ettav
straffas med böter eller fängelse i högst år.ett

Det sistnämnda gäller också veterinännedicinska läkemedel. Det är
klart straffansvar för förfaranden angivet slag bör kunnaatt av nu
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riktas juridisk gäller i fråga övrigaDetsammamot person.en om
läkemedelslagen,straffbestämmelser i någon uppsåtligen ellert.ex. om

yrkesmässig tillverkningoaktsamhet bedriver läkemedel utanavav
tillstånd eller i yrkesmässigLäkemedelsverkets verksamhet med t.ex.

ellerförsäljning uppsåtligen ellertillverkning, import, transport av
underlåter vidta de åtgärder och i Övrigt iaktta sådanoaktsamhet att

hindra läkemedlenförsiktighet behövs för skadaratt attsom
eller miljö.människor, egendom

Ansvarsförutsättningarna1 5

Inledning10.5.1

tillämpningsom-fyra olikafinns såvitt vi kanDet avgränsasätt attse
första gäller vidför juridiskarådet för straffansvar Detett personer.

andra gällerskall kunna tillämpas.vilka brott sådant Detett ansvar
knytning till verksamheten.och gämingens Detverksamhetens art

skall kunna utlösagärningartredje vilka ansvaret.rör sompersoners
fall vilken böroch i så i månangårfjärde, slutligen,Det ansvarom

exculpationsregler,exempelvisfalli vissakunna underlåtas genom
utformning reglerna.fakultativellerskälighetsbedömningar aven

intetillämpningsområdet kanbegränsaolikaDessa sätt att ses
omfattningtillämpningsområdet ivarandra. Omoberoende störreav

minska.avgränsningkan behovetbegränsas på ett annatsättett av
kan kommavid vilka brottavgränsningendet gällerNär ansvarav

generellt tillämp-företagsbotnuvarande reglernadeifråga har ettom
allvarligamindreinnebärbegränsningningsområde attsomenmen

selektivtdelförordar for vårframgåttfaller utanför.brott Som ett
det gällerbegränsningnågonstraffbestämmelser närurval utanav

diskuterat huravsnittenföregåendei desvårhet. Vi harbrottslighetens
selektivadetframgåttSomdet selektiva urvalet bör attgöras. menar

desiktelagstiftningomfattabörurvalet"i princip endast tarsom
börnäringsverksamhet. Brottenförgällersärskilda skyldigheter som

juridiskförledningendet kansåledes det slaget sägas attatt envara av
kontrollansvar.särskilt tillsyns- ochkan hasägas ettperson

frågangällerdetbakgrund i minneviktigt ha dennaDet närär att
Vi villfråga.bör komma ivilka avgränsningar i övrigt sär-om som

dettyngdpunkteninnebärskilt peka utgångspunkterpâ våra närattatt
för-liggastraffansvar kommergäller de juridiska attpersonemas
börtillöverträdelser. återkommerhållandevis lindriga Som

skäl ochstrafföreläggande användas i normalfallen. dettakunna Av
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handfastsåvitt möjligt enkel ochallmänt bör reglernaäven rent enges
föranleder tillämpningssvårigheter.utformning intesom

i verksamhetenlO.5.2 Brott

föreslår skallstraffansvaret för juridiska begrän-Vi att personer
privat handlandeverksamheten. innebärtill brott i Detta attsas

för juridiskakan utlösa straffansvareller abnormhandlingar inte
till verksamheten.dessa har anknytningävenpersoner om

kommaStraffansvar för juridiska bör självfallet endast kunnapersoner
verksamheti fråga vid brott har viss anknytning till den somsom en

gälla iden juridiska bedriver. Frågan vilka krav börär sompersonen
detta hänseende.

första fråga bör kunna komma ifråga oberoendeEn är avom ansvar
det fråga eller det finns anledningvilken verksamhet är attsom om om

inskränka detta till någon viss verksamhet. Företagsboten ärtyp av
tidigaretillämplig endast i samband med näringsverksamhet. Som

framgått delar vi uppfattningen det i fall främst sådanaiäratt vart
försammanhang det finns skäl straffa juridiska Dettaattsom personer.

har vi också beaktat vi gjort det selektiva urvalet straffbestäm-när av
melser. Tillämpningsområdet blir alltså urvalsprincipema i alltgenom
väsentligt begränsat till näringsverksamhet. Enligt vår mening finns det

den bakgrunden inte skäl därutöver föreskriva endastmot att att ansvar
kan komma ifråga vid näringsverksamhet. Följden blir visserligen att
straffansvar i vissa fall kommer kunna aktualiserasatt utan att en
verksamhet kan betecknas näringsverksamhet. exempelviskanDetsom
gälla verksamhet inom och kommun. dockdel viFör vårstat anser
inte det, det gäller det selektiva urvalet, finns anledningnäratt att
särbehandla sådana överträdelser. förtjänarDet också framhållas att en
formell begränsning till näringsverksamhet skulle kunnai praktiken
medföra inte oväsentliga tillämpningsproblem.

Vi har inte heller i övrigt funnit begränsningar iskäl någragöraatt
fråga verksamhetens Vi tidigareerinrar dock vad vi redanart.om om
anfört brott vid från tillämp-myndighetsutövning undantasbörattom
ningsområdet.

Vad därefter verksamhetenangår knytningen mellan gämingen och
torde det under alla förhållanden i lagtextsvårt närmareatt angevara

frågadethur den bör bestämmelserna företagsbotI sägs attvara. om
verksamhet.utövningen Iskall ibrott som har begåtts avvara om
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det intebl.a.och 63281985/86:23 sägs attförarbetena prop. s.
verksamhetenibegånget närbrottettvekan ärråda någontorde attom
specialstraffrätteninomförfattningarföretag bryternågon hos motett

näringslivetgällerbestämmelserallmännainnehållerantingen somsom
slagför vissagällerbestämmelsersärskildaelleri avstort som

naturligtvisföretagsbotvidarepåpekasnäringsverksamhet. Det att
företagar-utkrävamöjligtdå detfalli deåläggas är attkunnamåste

ansvar.
näringsrättsligutpräglatintebestämmelser ärgällerdetNär avsom

dessabestämmelserstraffrättsliga sägs attcentralaexempelvisart --
enligtAvgörande börverksamheten.ibegåsnaturligtvis kanockså

tillanknytninggärningsmannensochbrottetsförarbetena envara
verksamhet.näringsidkares

igjordesuttalandendebakomställavikanAllmänt somsett oss
ocksåinnebärDettaföretagsbotreglernamed antogs.samband att om

utövningenibegåttsbrott harmedproblemen avgöra ett avattatt om
förordadedetmed systemetmindreväsentligtblirverksamheten ossav

selek-på. Detbyggerföretagsbotengenerellamed det systemän som
lagstiftningnäringsreglerandetillbegränsatbrotturvalet ärtiva av

enligtellerföretagaransvardärbrottsådanaendastomfattaroch ansvar
därfördettordepraktikenIaktualiseras.kanprincipermotsvarande

ibegåttsharsådant brottbedömaokomplicerat ettnormalt att omvara
inte.ellerverksamheten

därför knappastfinnsbrott,urvaletselektivadetSåvitt avavser
mellanknytningenavgränsningnågonbehov närmarenågot avav

principerdemening börEnligt vårverksamheten.och somgärningen
med arbets-sambandtjänsten iibegreppettolkningenförgäller av
vägledandekunnaskadeståndsrättenenligtprincipalansvargivares vara

fjärdeSkadeståndsrätt,Hellner,Jansesammanhangi detta t.ex.även
utanförfallerhandlandeinnebär privatDet126-128. attupplagan s.

kandettaverksamhet. Attjuridiskiskeskallvad personsenansessom
exempel,tillräckligt. Ettinteverksamhetenanknytning till ärvissha

juridiskinomkantidigare, personvi berört att enpersonervarasom
samband medismuggladelförmöjlighetenutnyttjar att varoregen

importverksamhet.juridiskaden personens
s.k.emellertidtillämpningen ävenattför ärbetydelseAv större
harsådanmedVadutanför.fallerabnormhandlingar enavsessom

verksamhetenstillhänsynmeddet,handlingenbeskrivits somsom
beräk-imedanledningskäligsaknas att taarbetsuppgiftenseller art,

handlingar ärredan häravföljermening attEnligt vårningen. som
sådanhakansjälv intejuridiskadenriktade enansesmot personen

skall kunnajuridiskadenverksamhetentillanknytning att personen
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drabbas straff. Något särskilt undantag för den situationen, såsomav
finns i bestämmelserna företagsbot, behövs därför inte. börDetom
vidare undantaget för abnonnhandlingar i praktiken innebärnoteras att

slags krav oaktsamhet från den juridiska ledningett ävenpersonens
den ansvarsutlösande gärningen inte hänförlig till någon i dennaärom

endast till enskild arbetstagare. Uttrycktutan sättett annatgrupp en
frågan viss gärning abnormhandling inteär är attom en anse som en

endast beroende gärningens karaktär också den informationutanav av
funnits eller varit möjlig erhålla. Om psykiskt instabilattsom en

begår viss gärning behöver denna inte nödvändigtvis be-person en
dömas abnormhandling gärning från någonävensom en om samma

sida skulle sådan.attannans vara anse som en

Vilka10.5.3 bör kunna utlösa straffansvarpersoner
för juridisken person

föreslår detVi inte skall gälla någon formell begränsningatt av
den personkrets kan utlösa straffansvar för juridisksom en

Genom principerna för det selektiva urvalet kommerperson.
i företrädesvispraktiken utlösas inomnågonansvaret att av en

juridisk verkställande ledning eller någon fåttpersons av som
tillsyns- och kontrollansvar delegerat till sig.

bestämmelserna finnsl företagsbot inte någon begränsning denom av
personkrets kan utlösa staffansvar. Motsvarande gäller i exempel-som
vis Danmark och andra länder,USA. l exempelvis Frankrike och
England, gäller däremot i princip straffansvaret utlösasendast kanatt

i den juridiska ledning. finnsFrågan detärav personer personens om
skäl införa motsvarandenågon begränsning i svenskatt rätt.

det gällerNär bedöma den frågan det förordade selek-äratt av oss
tiva urvalet brott återigen betydelse. Urvalet har skett utifrån denav av
utgångspunkten brottendast omfattas företagaransvar elleratt som av
där i fall kan följa enligt motsvarande principer skallvartansvar
omfattas. det fall företagarenI specialsubjekt det ofta endastäratt är
företagaren kan straffas. Motsvarande gäller fall däri mångaävensom
företagaren inte utpekad specialsubjekt. straffansvarEftersomär som
för juridisk enligt vårt förslag fysiskförutsätter någonatten person

gjort sig skyldig till brott följer med automatik i de berördaperson nu
fallen endast i den juridiska ledning kanatt personer varapersonens
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ansvarsutlösare.
emellertid brottingårmed i urvalettagit ävenBland de brott som

principernaansvarig enligthållasvisserligen kanledningenför vilka
enskilde arbetstagaredendär svaratföretagaransvarför även sommen

rekvisit kanobjektivabrottetsgärningför den motsvarar varasom
före-det kanmedsåledes räknamåsteManförfallen till attansvar.

skyldig tillgjort sighararbetstagarenenskildedenfall därkomma
ochi sitt tillsyns-ha brustitkanledningeniingen sägasbrott men

kunnabörjuridiskadendåFrågankontrollansvar. är personenom
situation.sådanistraffdömas till även en

undantaskäl fortillräckligadet intefinnsbedömningEnligt vår att
straff-för juridiskatillämpningsområdetfrånfallsådana personers

gjortUrvalet brottområdet.selektiva är ettinom det avansvar
vanlig. Omsärskiltblikanknappastsituationensådant antassätt att

kontrollenochi tillsynenbristerfunnits någradet inteklartdet står att
be-oftadessutomgärningenskilde arbetstagarens atttorde den vara

ellerjuridiskadenriktadprivat,döma mot ensompersonensomsom
slag.abnorrnhandling annatav

tillbegränsningvi ocksåbedömning har vägtVid vår att en
kunnafall skulleenskildaansvarsutlösare ii ledningen sompersoner
minstintegällertillämpningssvårigheter. Detbetydandemedföra

skulleden kretsavgränsningendenfrågan närmare ansessomavom
framhållasbörkunde utlösa Detde attställningenha den ansvaret.att

oftavilkenstruktur inomhierarkiskkompliceradofta harföretag en
försjälvständigtlångtgåendeharenskilda arbetstagare ettäven ansvar

framhållsdirektivvåraverksamhet. lföretagetsåtgärder inomviktiga
föreslagnadeskallför arbetetutgångspunktockså attatt varaen

tillämpa.praktiskaenkla ochskallreglerna attvara
arbetstagare,vilken utsträckning andraiproblem änsärskiltEtt är

utlösakunnaböruppdragstagare,och andrakonsulterexempelvis
det ingenfinnsmeningEnligt vårjuridiskförstraffansvar person.en

uppkommerdensärskilt. den månfrågan lreglera denanledning att
meningvårrättstillämpningen. Enligt ärtillöverlämnasbör den kunna

juridiskatill denställning inom ellerdet inte heller personenpersonens
gärningenmåni vilkenhänseendeti detavgörandebör utanvarasom
verksam-den juridiskautövningenfalla inomkan personensavanses

ivadvinnasemellertid kunnatorde mot-ledninghet. vissEn somav
skadeståndsrätten.gälla inomhänseendensvarande anses
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Undantag från reglernalO.5.4 straffansvarom

föreslår reglerna straffansvarVi skall obligatoriskaatt om vara
det gäller det selektiva urvalet och inga särskilda undan-när att

tagsregler skall införas. Vi redovisar olika möjligheter till en
flexibel finnstillämpning detta.trotssom

Reglerna företagsbot förenade med omfattande undantag. Före-ärom
tagsbot skall inte åläggas företagaren gjort vad skäligenom som
kunnat krävas för förebygga brottsligheten. Reglerna gäller inteatt
heller brottsligheten varit riktad näringsidkaren eller detmotom om

skulle uppenbart oskäligt ålägga foretagsbot. Dessutomattannars vara
kan boten efterges bl.a. det påkallat särskilda skäl.ärom av

torde stå klart de berörda undantagen orsakernaDet äratt nu en av
till foretagsboten har kommit tillämpas i så begränsad omfatt-att att
ning. naturligtvisDetta hindrar inte undantag ändå bör görasatt om
detta sakligt motiverat.är

Vid jämförelse framstårinternationell det ovanligt med såen som
många och relativt vidsträckta undantag de gäller vid fore-som som
tagsbot. det inte ovanligt reglerna straffansvarDäremot är att gettsom

allmänt fakultativ utformning. gäller exempelvis i våra nordiskaDeten
grannländer.

Såväl fakultativundantagsregler reglering torde syfta till attsom en
motverka tillämpning enskilda fall orättfärdigi framståren som som
eller på stötande.sättannat

-det gäller bedöma behovet sådan flexibilitet inomNär att av en
för de särskilda ansvarsförutsättningarna det viktigt ocksåär attramen

till i vad mån detta behov kan tillgodoses andra Somäven sätt.se
återkommer till i avsnitt skall enligt vårt förslag brotten inom14.4

det normalfalletselektiva området i förenade med åtalspröv-vara en
ningsregel enligt vilken åtal endast får väckas vederbörande till-om
synsmyndighet angivit brottet till åtal eller åtal påkallatärom annars
från allmän synpunkt. Regeln skall kompletteras med föreskrifter om
vad tillsynsmyndigheterna bör beakta vid beslut åtalsanmälan.om
Redan härigenom falltorde i huvuddelen sådana fall kanvart av som
framstå tveksamma från eller synpunkt ut.sorterassom en annan

Om åtalsanmälan skett eller åtal funnits påkallat innebärannars
vidare vårt förslag åtal den enskilde normalt skall underlåtasatt mot

åtal väcks den juridiska se avsnitt 14.4. På dettamotom personen
minskar riskerna för vad skulle framstå stötandesätt som som en

dubbelbestraffning. Vårt förslag innebär således, i till vidmotsats
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näringsregle-detjuridiskförstraffansvaretföretagsbot, personatt
dettillförhållandeiprimärtskallallmänhetiområdetrande vara

tillämp-gällerdetundantagBehovet närstraffansvaret.individuella av
mindre.ocksådåblirningsområdet

åtalsunderlåtelse ävenreglernaframhållasocksåbör attDet om
gällerdessaEnligtjuridiskatillämpligakommer personer.att vara

underlåtasåtalfårsåbli böterkanpåföljdenfall antasi detbl.a. attatt
intresseenskiltellerallmäntväsentligtnågotförutsättningunder att

underlåtaförFörutsättningarfinnas attsåledeskanDetåsidosätts.inte
anmält brottettillsynsmyndighetenjuridisk ävenåtal mot ompersonen

åtal.till
borde hadomstolarnaföranförasnaturligtvis sammaattSkäl kan

väckts. Detvälåtalfalli deåklagarna attflexibilitetför somutrymme
under-gällerdetojämnhetsådan närframhållasemellertid attbör en

brottslighetgällerdetgenomgående närprincipiprövning ärförlaget
mycketocksådetfinnsuppfattningEnligt vårslag.allvarligtmindreav

sådanförtalarprocessekonomiska,minst upp-inteskäl, engoda som
i sindomstolarfrämmande för attheltocksåskulledelning. Det vara
för-slagdetintressenallmännabeaktaverksamhet somdömande av

åtalsprövning.åklagaresförvägledandeutsätts vara
haskallförslagvårtenligtBrBkap.29pekaocksåvillVi att

i6 §Enligtjuridiskagällerdettillämpning närmotsvarande personer.
skulledetpåföljdseftergiftdomstol lämna varafårkapitletdet om

omständigheterBland depåföljd.tilldöma somoskäligtuppenbart att
försöktförmågaefternågonsammanhanget äri det attbeaktaskan
brottet.verkningarskadligaeller begränsaavhjälpaeller avförebygga

ellerpåföljdseftergiftgrund fördennatordebedömningvårEnligt
förhållandeibetydelseväsentligtbli störrekunnastraffnedsättning av

tordeföretagseriösagällerdetNärjuridiska äntill annars.personer
skadoreventuellatillangelägna rättaallmänhet omattidessa vara

förochiaktsamheti sättbrustit ettorganisationeninom somnågon
Motsvarandejuridiskadenförföranledasig kan personen.ansvar

villVisig.angivitfrivilligtnågonomständighetendenockså attgäller
regel-olikaefterlevnadföretagstillsynen övererinra avhär attom

myndigheteregenkontroll. Attkalladsådel byggertill storsystem
självtföretagetoftasåledesberoröverträdelser attkännedomfår om

välmycketfallsådanaikanOmständigheternaförhållandet.anmält
tilljuridiskadendömaskälfinnsintedet personensådana attattvara

sammanhangetikanskeböråtalas. Dethellerintedåbörstraff. Denna
omständig-sådanaföreliggadet kanförhållandetdet attpåpekas att

intenaturligtvisjuridiskabeträffande denheter personensagtsnusom
enskildedenoch dömaåtalaskälfinnasändå kan attdetutesluter att
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begått brottet.som
Sammantaget vår bedömning detär några särskildaävenatt utan

slags undantagsregler eller fakultativ utformning reglerna finnsen av
sådant betydande för flexibilitetett i tillämpningenutrymmet att

stötande resultat kan undvikas. Såvitt gäller det selektiva urvalet av
brott kommer i genomgående grundas sådanaansvaret stort sett att
brister i tillsyn och kontroll företagaransvaret bygger på. Redansom
häri ligger aktsamhetsprövning eller mindre knutenär tillen som mer
företagets ledning. Någon särskild ansvarsfrihetsgrund, såsom vid
företagsbot, för sådana fall då näringsidkaren gjort vad skäligensom
kunnat krävas för förebygga brottsligheten behövs därföratt knappast.
Enligt vad vi utvecklat i föregående avsnitt vidare brottattmenar

riktats den juridiska inte har sådan knytningmot tillsom personen en
verksamheten det kan utlösa straffansvar för denna.att hellerInte i
detta hänseende behövs därför någon särskild undantagsregel.

Vi vill understryka den bedömning gjort hänför sig tillatt detnu
selektiva urvalet brott. betydelseAv vidare tyngdpunktenär att närav
det gäller juridiska straffansvar enligt förslagvårt kommerpersoners

ligga brottslighet mindre allvarligtatt slag. När det gäller sådanaav
brott sig intresset enkelt, förutsebartgör och lätthanterligtett systemav
gällande helt vad kan bli falletsätt än vidett annat grövresom
brottslighet. Också processekonomiska synpunkter i övrigt be-är av
tydelse. Vårt förslag innebär den majoriteten överträdelseratt stora av
inom det selektiva urvalet bör kunna hanteras strafföre-ettgenom
läggande. Om reglerna skulle fakultativ utformning riskernaärges en
betydande för inte skulle fungera. Varje föreläggandeatt systemet
skulle kunna ifrågasättas de skiftande grunder dom-mest utan att
stolarna lämnats någon vägledning angåendenärmare vilka synpunkter

bör avgörande vid prövningen.som vara
Sammanfattningsvis leder våra överväganden till den slutsatsenoss
straffansvaret för juridiskaatt såvitt angår det selektivapersoner ur-

valet brott bör obligatorisk utformning och inte förses medav ges en
några andra särskilda undantag de ligger i den allmännaän ut-som
formningen ansvarsförutsättningarna eller följerav som annars av
allmänt tillämpliga regler.
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genombrottsregelUtformningen10.6 enav

brotturvaletselektivavid detföreslår straffansvaretVi avatt
möjlighetgenombrottsregel attmedkompletteras gersomen

andra brott. Somvidtill ävendömajuridiska enansvarpersoner
näringsverksamhetibegåttsbrottetgällabör dåförutsättning att

någonellerledningjuridiskadeninågon annanpersonensav
verksamheten. Detdelför vissuppdraghaft i att avsvarasom

åsido-frågavaritdetkrävas ett grovtdessutombör att om
med.förenadverksamhetenskyldigheter ärdesättande somav

utformning.fakultativvidarebörBestämmelsen enges

juridiskabegränsningpekattidigareVi har personersatt aven
risk förinnebärbrotturval attselektivtenbarttillstraffansvar enett av

sammanhängande.ochkonsekventframstårintelagstiftningen som
detvid vilkafalli ärundgåkommakanJuridiska att ansvarpersoner

behandlasbörfall intedessaförskälrationellafinnasvårt attatt
ansvarsgrundande.utpekadebrottvid de ärsätt somsomsomsamma

kompletteraförskäletstarkastedetmeningvår attenligtDetta utgör
ocksåVi hargenombrottsregel.generellmedurvaletselektivadet en

uppfattningvårgenombrottsregel enligtsådanbehovetattsagt enav
ocksåharViöverträdelser.allvarligavidgällandesigfrämst gör mer

juridiskainnebärsubsidiaritetreglergällande attpekat på perso-att om
utpekade brottöverträdelserförbestraffaskanfall intei många avner

Medbrottsbalksbestämmelse.underfallersamtidigtdessa enenom
följdtilltillämpningeniojämnheteropåkalladeskullegenombrottsregel

motverkas.kunnahärav
behovetutgångspunkter kankvantitativaFrån genom-enavrent

påtagligbedömas art.mening inteenligt vårbrottsregel mervara av
avsaknadenundantagsfallsällsyntarelativtiendasttordeDet somvara

framståkankonsekvenserleda tillkunnaskullesådan antas somenav
bedömasbörBehovetolämpliga.klartellerstötande snararesom

avsaknadenFråganutgångspunkter. ärkvalitativautifrån av enom
ikonsekvensermedförabefaraskunnagenombrottsregel skulle en-

kravenbakgrundacceptablaframstår motinteskilda fall avsomsom
rättstillämp-ochlagstiftningkonsekventochsammanhängandepå en

enligtjuridiskaförstraffansvarbeaktasdåbörning. Det att personer
vid brottinslagreguljärt ägerbliförutsättsförslagvårt rumett som

näringsverksamhet.förinom ramen
exempelteoretiskakonstrueralättrelativtsigoch föri attDet är
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överträdelser straffbestämmelser utanför det selektiva urvalet, därav
brottet klart framstår integrerat led i den juridiskaettsom personens
verksamhet. l sådana fall kan det tidigare ofta svårtsagts attsom vara
finna godtagbara skäl för detta brott, till skillnad från brottatt ett som
faller inom det selektiva urvalet, inte skall kunna föranleda straffansvar
för juridisken person.

Mot bakgrund syftet med vårt uppdrag enligt direktivenatt ärav att
effektivisera bekämpningen den ekonomiska brottsligheten vill viav
här särskilt peka bestämmelserna förmögenhetsbrott i brotts-om
balken. dessaAv har begränsat det selektiva urvalet till sådana
former ocker och häleri enligt lagtexten förutsätter närings-av som
verksamhet härutöver bokföringsbrott. Att lång rad andrasamt även en

förmögenhetsbrotten kan begås led i juridiskettav som en persons
näringsverksamhet uppenbart. Som exempelär kan olikanämnas
former penningtvätt svindleri9:6, 9:9, förskingring 10:l ochav
behörighetsmissbruk l0:6. När behovet straffansvar för juridiskaav

diskuteras det också ofta denär brott det hän-typenpersoner av som
visas till.

Detsamma gäller i högre grad olika former bedrägerierän 9:l.av
finnsHär det dessutom särskilda skäl uppmärksamma det arbeteatt
pågår inom EU:s tredje pelare det gäller skyddetnärsom av gemen-

skapernas finansiella intressen se avsnitt 6.6. bedrägerikonventionenI
finns särskild bestämmelse straffrättsligt för företags-en om ansvar
ledare kan uttryck för sådant tillsyns-sägas och kontroll-att ettsom ge

med principerna företagaransvar skall tillämpasansvar som avses om
området. detI andra tilläggsprotokollet till konventionen finns

bestämmelser juridiska skall kunna ställas tillattom personer ansvar
det inom verksamheten har begåtts bedrägeri,när aktiv korruption eller

penningtvätt enligt de definitioner finns i konventionen. finnsDetsom
i sammanhanget också skäl peka den s.k. ramförordningen enligtatt
vilken sanktioner redan kan riktas direkt juridiskmotnu en person.

bedömningVår överträdelser berört slag underär allaatt av nu
förhållanden inte sikt kommer kunna hållas utanföratt ett system
med straffansvar för juridiska Att gärningar innefattarpersoner. som

gemenskapernas finanser systematiskt skulle behandlasmotangrepp
annorlunda liknande andra institutionersän finansermot ärangrepp
knappast rimligt. Samtidigt vi det skulle föra alltför långtatt attmenar

den angivna bakgrunden låta bedrägeri demot brottutgöra ettnu av
ingår i selektiva urvalet. Detta skulle inte heller innebära någonsom

fullständig lösning problematiken då bedrägerikonventionenav om-
fattar gärningar enligt svenskäven inte bedömarätt är attsom som
bedrägeri.
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vilkenproblemen,berördautesluta deVi vill inte oavsettatt nu
särskildaframtid krävai kommertill dem,ställning atttar enman nu

genombrottsregelinföraöverväganden. Genom öppnaratt somen
emellertid redantorde detjuridiskastraffansvar för varanupersoner

väsentligtockså i alltordningrimligmöjligt åstadkommaatt somen
EU-samarbetettillanpassningenspeciella kravtillgodose dekan som

medföra.förväntaskan
konsekvenserför egendomligalägger den risktill dettaOm man

be-vidskulle innebärasubsidiaritetsreglergällande somansvarsom
delför vårurval brottenbart selektivttill attgränsas ett anserav

endast tordedetgenombrottsregel påtagligtbehovet ävenär omenav
sådanpåkallat tillämpadet kanfåtal falli attett enansessomvara

regel.
bör utformas.genombrottsregelblir då vilketFrågan sätt som en

deregeln skall råda botsjälvfalletbörMålsättningen att pro-vara
utformning densådansamtidigtochvi pekatblem attges ensom

till deskall begränsatprimärtrubbar principeninte att ansvaret vara
urvalet.selektivaingår i detbrott som

fyra olikafinnasi principdetharavsnitt 10.5l sagt att synes
förstraffansvartillämpningsområdet förför avgränsa ettvägar att

Även genombrottsregel kanutformningenjuridiska enavpersoner.
utgångspunkt.utifrån dennadiskuteras

börstraffansvaretvid vilka brottgäller dåförsta fråganDen som
prin-redan ifrågan ligger detdet gäller denkunna aktualiseras. När

börbegränsning inteformellgenombrottsregel någoncipen med atten
deutnyttjandesåledes skemåsteBegränsningarnagälla. avgenom

andra vägarna.tre
ochverksamhetensgäller frågandessa gär-förstaDen artomav

urvaletgäller det selektivadettill verksamheten. Närknytningningens
vid företags-likhet medtillämpningsområdet, idiskuterathar om

sådannäringsverksamhet.i Förbegränsas till brottboten, borde en
inriktadedirektiv uttryckligenvåratalar inte endastbegränsning äratt

svenska dendet i såväl denocksådetta slagbrott attutan somav
straffansvar för juridiskainternationella debatten genom-personerom

intedetta haribrott stått Trotsgående varit sådana centrum.som
urvalet.gäller det selektivabegränsning detsådanföreslagit någon när

avgränsning till-varit intressetför detta harskälenEtt att av enav
genomgåendei principvaltsde brottgodoses utatt avsersomgenom

åstadkommalagstiftning. Villnäringsreglerandeöverträdelser manav
genombrottsregel krävsmedi sambandmotsvarande avgränsning enen

näringsverksamhet.begränsning tilluttryckligdäremot en
för dettillämpningsområdetbegränsaskäl för inteYtterligare attett
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selektiva urvalet till brott i näringsverksamhet förhar varit intressetoss
det området ha enkla och handfasta regler. intressetDet skallatt ses

bakgrund förordar för juridiska påmot att att ansvaretav personer
det området i princip skall primärt i förhållande till det individu-vara
ella straffansvaret omfattaoch också mindre allvarliga överträdelser.

det gäller genombrottsregelNär sig detta intresse inte gällandegören
sätt.samma

Vi medvetna avgränsning tillämpningsområdet förär attom en av
genombrottsregel till brott i näringsverksamhet i enskilda fall kanen

sakligt omotiverad särbehandling näringsverksamhet ises som en av
förhållande till verksamhet. Sammantaget finner vi emellertid attannan
skälen för sådan avgränsning väger över.en

Däremot har det gäller gärningens knytning till verksamhetennär
inte funnit anledning föreslå någon ordning i samband medatt annan
genombrottsregeln förordatden vi i anslutning till det selektivaän som
urvalet.

anslutning till det selektiva urvalet har inte föreslagitI någon
särskild begränsning det gäller vilka gärningar börnär personers som
kunna utlösa för juridisk Skälen för detta lik-äransvaret en person.
artade med de legat bakom vi inte begränsat till vissatt ansvaretsom

verksamhet. brott ingår i urvalet således sådanaDe därärtyp av som
principerna för företagaransvar tillämpliga. har viDessutom beaktatär
intresset enkel och handfast reglering. På motsvarande sättav en som
vid frågan verksamhetens sig inte dessa skäl gällandegörartom

det gäller utformningen genombrottsregel. Enligtsätt närsamma av en
vår uppfattning övervägande förtalar skäl enligtatt ansvaret en
genombrottsregel uttryckligen bör begränsas till brott där det någonär

bär företagaransvar har begått gärningen. Till densom som gruppen
hör naturligtvis den verkställande ledningen för den juridiska personen.
Särskilt företagmed tanke bör emellertid gärningarstörre även av
den efter delegering bär företagaransvaret omfattas. börAnsvaretsom
således begränsas till brott begåtts juridisknågon inomsom av en

ledning eller haft i uppdrag självständigtattpersons av annan som
för juridiskaviss del den verksamhet. Varje över-svara av personens

trädelse någon sådan bör emellertid inte kunna föranledaav person
för den juridiska bör också, i likhet medHärutöveransvar personen.

vad gäller vid företagsbot, krävas gärningen inneburitatt ettsom nu
åsidosättande de skyldigheter verksamheten förenadgrovt ärav som

med.
det gäller det selektiva urvaletNär brott har föreslagit attav

straffansvaret skall obligatoriskt i de fall förutsättningarna förattvara
uppfyllda. Vårt förslag skiljer sig i den delen från vad iäransvar som
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praktiken gäller för foretagsbot där det finns vitt förett utrymme attnu
skönsmässiga undantag från reglernagrunder Detgöra om ansvar.

skiljer sig också från gäller i exempelvisvad våra nordiskasom grann-
länder där reglerna straffansvar för juridiska givits rentom personer en
fakultativ utformning. förskäl avgörande denDe ansettsom vara
obligatoriska utformningen beträffande det selektiva urvalet siggör
inte gällande i förhållande till genombrottsregel. Närsättsamma en
det gäller sådan kan straffansvar framstå opåkallat raden som av en
olika skäl. Vad kanske finns särskild anledning stryka under ärattsom

genombrottsregel automatiskt innebär reglerna straff-att atten om
for juridiska blir tillämpliga vid brott där det individu-ansvar personer

ella straffansvaret helt skall stå i detsätt än närett annat centrum
gäller direkt näringsreglerande lagstiftning. ålägga den juridiskaAtt

ofta i fall framståtorde sådana opåkallat ävenpersonen ansvar som om
brottet begåtts i näringsverksamhet och någon bär företagar-av som

Förhållandena kan emellertid växla beroende vilkenpå typansvar. av
brott det fråga Situationen naturligtvis helt olika detär är ärom. om
fråga exempelvis formell överträdelse livsmedelslagensom en av
bestämmelser grund subsidiaritetsreglerna bestraffasinte kansom av
enligt verkställandeden lagen eller direktör i vredesmodom en som
misshandlar tredskande gäldenär. i enhetlig formel fångaAtt någonen
alla olika tänkbara överväganden kan gällande i enskildasiggörasom
fall möjligt.torde inte Vi har den bakgrunden för vår delmotvara

för genombrottsregeln, i till vid det selek-stannat att motsats ansvaret
fakultativtiva urvalet, bör utformning eller, med andra ord, attges en

får,domstol i dessa fall inte skall, döma den juridiskemen personen
till straff.

fakultativ reglering innebär emellertid inte domstolarna skulleEn att
helt obundna vid bedömningen straffansvar skall dömas utvara av om

i det fallet.enskilda Självfallet måste de i sin tillämpning beakta de
allmänna syften och principer ligger bakom möjligheten dömaattsom

juridiska straff.till särskilda begränsningarna för detDeäven personer
fakultativa omfattning berört bör också kunnaansvarets som nyss
tjäna till vägledning. Enligt uppfattningvår det emellertid lämpligtär

härutöver i lagtext vissa faktorer särskilt bör beak-ävenatt ange som
tas.

Vad då ligger till hands och omfattningennärmast är artensom av
den aktuella brottsligheten. Med i detta sammanhang iarten avser
vilken framstårmån gärningen integrerat led i aktuelladenettsom
näringsverksamheten. uttrycket brottslighetens i kap.Att 30 4§art
andra stycket används med syftning andra faktorer inteser som
något hinder för här använda uttryck. Med brotts-ävenatt samma
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lighetens omfattning inte primärt hur allvarlig den varit utanavser
sådana faktorer den pågått under längre tid ellerattmer som annars

innefattat antal åtgärder. Normalt sådana omständig-större ärett sett
heter säkrare tecken brister i den allmänna kontrollen och till-ett

inom verksamheten enstaka brott detta allvar-än även ärettsynen om
ligt ledningenoch begåtts någon inom i företag. Vid sidanettav av
brottslighetens omfattningoch det finns skäl särskiltatt att attanser
peka i vad mån det i förhållande till den juridiske före-personen
ligger sådana omständigheter i 29 kap. 5 Genomsom anges en
sådan hänvisning klargörs något normalt inte bör drabba denatt ansvar
juridiska ändå följddenna till brottet drabbatspersonen om av av
påtagligt ekonomiska ellernegativa andra konsekvenser brottet. Omav
företrädare for den juridiska själva påtalat brottsligheten eller,personen
efter det den upptäckts, försökt förebygga eller avhjälpa ellerattatt
begränsa skadliga verkningar denna finns det normalt inte hellersettav
skäl straffa den juridiskeatt personen.

Sammanfattningsvis förordar alltså genombrottsregeln denatt ges
utformningen juridisk särskild föreskrift fårävenatt utanen person
dömas för begåtts i utövningen näringsverksam-till böter brott som av
het någon ingår i den juridiske ledning ellerpersonens avav som

självständigt förnågon haft i uppdrag viss del verk-att svara avsom
samheten därigenom åsidosatt de skyldigheteroch denne grovt som
verksamheten förenad med. Vid bedömningen böter skallär av om
dömas skall, förutom vid brottslighetens och omfattning, särskiltartut

förhållandeavseende fästas vid det i till den juridiska personenom
föreligger omständighetersådana i 29 kap. 5som anges
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föreslår bestämmelse i brottsbalkendet införsVi att somen
fall då det juridiskdels frågan i detreglerar äransvar enom

specialsubjekt enligtinnehar ställningen ensomsomperson
for överträdelser idels fråganstraffbestämmelse, ansvaret enom

tillsynen ochverksamhet till följd brister ijuridisk avpersons
delegeraslutligen möjligheternakontrollen denna samt attav

juridisk verksam-för överträdelser istraffansvaret, en persons
primärt skallbestämmelsernahet. Innebörden är att ansvaretav

juridiska verkställandeingår i denåvila den personenssom
enligtmotsvarande möjlighet till delegationmedledning som

gällande rätt.

straff-behandlat frågan det individuellaviavsnitt 8.3.2 harI om
verksamhet. konstate-i juridiska Somvid brottansvaret personers
principerna för fördelningdenna frågarade där hanteras avgenom

det s.k. företagar-och då i första handi juridisk personeransvar
korthet den eller dePrinciperna innebär iavsnitt 2.7.se attansvaret

straffrättsliga inteverksamhet kan bära detleder ansvaretsom en
också for vad skeråtgärderendast för sina omedelbara utan somegna

således straffsanktioneratverksamheten. Ledningen hari övrigt i ett
förhållande till verksamheten.tillsynsansvar ikontroll- och

aktuella prin-bedömning dehar också redovisat vårVi är attatt
skälpraxis och det inte finnslämplig utformning iciperna fått atten

får gällandesak vadföreslå någon ändring i rätt.att anses varaav som
för intedet finns starka skälharDäremot övervägaattmenat att om

talar inte bara detlagstöd. dettaprinciperna bör konkret Förettges
vistraffrätten också, såsomallmänna legalitet inomkravet på utan

företagaransvar normaltprincipernautvecklat i avsnitt 10.3, att om
för möjlighetennyckel kommerkommer den öppna attattatt somvara

kommerjuridiska sådan.bestraffa den Företagaransvaretpersonen som
viktig funktion detfå från praktisk synpunkt såhärigenom ärattatt en
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ilagstiftningen. kanprinciperna också återspeglas i Detrimligt att
EU-samarbetetinomockså erinras kraven i densammanhanget om

vidta nödvändigabedrägerikonventionen avsnitt 6.6utarbetade se att
befogenheteller andra medför företagsledareåtgärder attatt personer

hållasföretag skulle kunnafatta eller kontroll inombeslut utöva ett
begåtts för företagetsstraffrättsligt ansvariga för gärningar harsom

Även detta konven-underställd dem.räkning är omperson somav en
enligt konventionen harformellt endast sikte brotttionsåtagande tar

vidare implikation.det uppenbarligen en
försvåras emellertid detde aktuella principernakodifieringEn avav

teoribildning terminologiaccepterad ochinte finns någon allmänt
praktiska tillämp-enighet råder principernasområdet även stor omom

gällandede olika beskrivaning. exempel kanSom rättsättnämnas att
konstruktion, med-gäller gärningsmannaskapetsfinns detnärsom

företagar-uppbyggnad och förhållandet mellanverkansfrågornas
inomprinciper för ansvarsfördelningenansvarsprinciperna och övriga

juridiska personer.
till defall möjligt förhålla sig neutrallagstiftning bör i dettaEn om

doktrinen. vi fram-utvecklats inom Somolika teoretiska ansatser som
företagaransvar i allt väsentligtprincipernahöll i avsnitt har2.7 om

väsentligtoch doktrin.utvecklats rättspraxis Det ävenär attgenom
grunder. dåvidare dessa Detefter lagstiftning kunna bygga ären

binderlagstiftningen olyckligtundvikaockså viktigt sättettattatt
allmännalagstiftning bör inskränka sig till vissarättsutvecklingen. En

tillämpnings-gäller speciellagrundsatser. detprinciper och När mer
tillfortsättningsvis förlita siganledningfrågor finns det rätts-ävenatt

underlättas ikommer dockutveckling praxis. sådanEn attgenom
lämplig for-principerna kande allmännaväsentligt mån ges enom

mulering i lagtext.
beroen-gärningsman till visst brottVem ärär ettatt anse somsom

Vid sidan häravenskilda straffbestämmelserna.de tolkningen deavav
gärningsmannabegreppet.särskild lagstiftningfinns det inte någon om

täcker visser-i kap. medverkan till brottBestämmelserna 23 BrB om
dock integärningsmannaskap. Mycket framgårligen även ommer

gärnings-dengärningsmannabegreppet inteän äratt attsom anse som
denför anstiftan eller medhjälp till brottetman kan dömas samt att

praktikengärningenutfört gärningsman. l ärär att anse somsom
Princi-gärningsmannabegreppet väsentligt komplicerat.emellertid mer

i grundenför fördelningen straffansvar ijuridiska ärav personerperna
konstruktionen gärningsmannabegreppettolkningsprinciper styrsom av

lagstöd börunder vissa givna förhållanden. Om principerna skall ges
det därdetta därför införas i kap. utveckling23 BrB an-som aven
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tydda gämingsmannabegreppet. kan i sammanhangetDet nämnas att
straffansvarsutredningen i sitt betänkande Straffansvarets SOUgränser

föreslagit det i kap. skall1996:185 23 särskild bestäm-att tas en
melse medgämingsmannaskap.om

aktuella principerna alltså tolkningsprinciperDe är styrsom vem
eller vilka kan ha begått viss otillåten gärning. någonAttsom anses en

otillåten innebär emellertid intebegått gärning han också skallatten
dömas för denna. också föreligga subjektiv täckning i för-Det måste
hållande gämingen avsnitt Varje medverkande skall,till se 2.6. som
det kap. andra stycket bedömas efter deti 23 4 § BrB, uppsåtsägs
eller den oaktsamhet ligger honom till last. inte haft förDensom som

föreskrivet uppsåt eller oaktsamhet skall frikännas, hanävenansvar om
uppfyller kriterierna för gämingsmannaskap. subjektivKravet
täckning självfallet falletgäller i det gärningsmannaskapetäven att
konstruerats med hjälp de aktuella principerna. Genom place-attav nu

lagstöd för dessa principer i kap. kommer detta23 BrBett attra
markeras tydligtpå sätt.ett

vi berört så uppfattas principerna delvis olika olikaSom sätt av
författare. Klart emellertid vad står i för vadär att centrumsom som
brukar med företagaransvar det för tillsyn och kontrolläravses ansvar

alltid vilar den leder viss verksamhet. ledare förSomsom som en
verksamheten företagaren skyldig vidta rimliga åtgärder förär att att
förhindra gärningar begåsotillåtna begås i verksamheten. Om detatt
sådana företagaren dömaskan gärningsman, gärningarna berorsom om

brister idet förelegat organisationen och ledningen verksam-att av
straffbara handlingenheten. Själva den då alltid underlåtenhetär en av

kan företagarenvisst slag. Självfallet också dömas till hanansvar om
utfört den otillåtna gärningen egenhändigt handlande. Dettagenom
följer emellertid redan allmänna principer. särskilt lagstöd förEttav
principerna för företagaransvar bör därför kunna begränsas till ansvaret
för kontroll och tillsyn.

för före-Sett från den berörda utgångspunkten kan principernanu
försåsom endast specialfall sådanttagaransvar ett ettses ansvarav

oäkta underlåtenhetsbrott kan aktualiseras med stöd garant-som av
läran. den bakgrunden det för prin-Mot väsentligt lagstödär att ett
ciperna företagaransvar formulering denså allmän attom ges en pass
inte kommer till intäkt för detopåkallade contrarioslut näratt tas e

Ävengäller andra fall det primära syftet medgarantansvar.av om
lagstiftningen i detta hänseende bör lagstöd principernaattvara ge
för företagaransvar det önskvärt lagstiftningen inteär utgöratt ett
hinder stöd för utvecklingen i övrigt.utan ett garantansvaretsnarare av

Principerna för företagaransvar har formellt sambandinte något
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juridiskbedrivsverksamhetdenmed ansvaret av enavsersomom
viktigasteföretagaransvaretsdockpraktikeneller inte. l ärperson

vidarehänseendenandrai den iledingår,denfunktion ettatt som
verksamhet. Settijuridiskaansvarsfördelningenfrågan personersom

fråganden primära rörkan detutgångspunktenfrån den sägas att
för företagar-principernaochjuridiskainomstraffansvaret attpersoner

i detbetydelsefaktorerdeendast ärär samman-avsomen avansvar
sådantgämingslära 68. EttStraffrättens synsättJareborg,jfrhanget s.

betänkande, utgåri dettanaturligareframstår än man, somomsom
förlagstödjuridiska Ettförstraffansvarfråganfrån personer.om

från detkommeransvarsfördelning ijuridiskaförprinciperna personer
för dentillbryggafungerafrämstperspektivet över ansvaretatt som en

uppfattningdärför enligt vårlagreglering börjuridiska Enpersonen.
företagaransvaretsvad kanefterinte avgränsas antas gene-varasom

principerfrån vilkautgångspunktmedtillämpningsområden,rella utan
juridiskainomfördelningstraffansvaretsfrågangälla förbör omsom

ocksådetuppläggning kommersådanMed ettattenpersoner.
tillämpligaför sig kani ochprincipernaframgåtydligare sätt att vara
omedelbartintefalli sådanavägledningeller ägnade ävenatt somge

tillämpningsområde.lagstiftningensfaller under
förordarutgångspunkternaangivnade attbakgrundMot av nu

fråganparagraf reglerar gär-försdet i kap. BrB23 omsomnyen
verk-juridiskbegås igärningarvidningsmannaskap personsensom

viförsta,paragrafen.behandlas i Denbörolika frågorsamhet. Tre som
börvadstycke,paragrafens förstaibehandlas ärföreslår skall som

special-förutsätterstraffbestämmelseröverträdelsegälla vid ettsomav
juridiskinnehasspecialsubjektställningensubjekt när av ensom

inomstycket,i andrabehandlasandra, ärDen envemsomperson.
för sådanastraffansvaretskall bära över-primärtjuridisk somperson

till-ibristerberorverksamhetjuridiskträdelser i sompersonsen
regle-slutligenföreslårtredje styckeoch kontrollen. l ett ensynen

primärtbärförutsättningar denvilkafrågan under ettring somav
denbefattningshavare inomtill andradelegera dettakanstraffansvar

dessaochberörahär någotVi skalljuridiska en avvarpersonen.
frågor.

antingengärningbrottkap. BrB ärl §l l sägs att somennumera
förförfattning ochlag elleri någonbalken ellerbeskriven iär annan

legalitets-föruttryckstraff. Bestämmelsenföreskrivetvilken det är ger
analogförbudinnebärstraffrätten och rätts-principen inom motett

lagrådetinfördesbestämmelsensamband medtillämpning. l togatt
tillhade dömtsgammaltsedanfysiskafrågan att personeromupp

special-förbestämmelser stadgarstraffansvar för brott mot ansvarsom
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hindereller tillståndshavarearbetsgivaresubjekt som utanägare,t.ex.
särskilda ställ-innehaft denjuridiskvaritdetatt person somenav

juridiskaled i denbegåttsgämingenningen och ettatt personenssom
hade dom-lagrådetEnligt1993/942130 106.verksamhet prop. s.

eller kvasiana-analogisktbestämmelsernatillämpatdärvidstolarna
gämingsinnehåll dessstraffbudetsutvidgat utöveroch alltsålogiskt

enligt denskulle tillåtetinteordalydelse sättett nyavarasom
lagstift-bedömninglagrådetsdelade inteRegeringenlagstiftningen. att

tidigare praxisenlighet medtillämpning iförhindraningen skulle en
med special-lagstiftningsmetodenaktuelladenfannäven attmanom

18.legalitetssynpunktfrån a.lämpligmindresubjekt prop. s.var
vistraffansvarsutredningendärefter berörtsFrågan har sam-somav

Straffansvaretsbetänkandesittutredningens gång. Iundermedrått
uppfatt-förgivit uttryckutredningenhar1996:185SOUgränser

tillämpningenaktuellalagstöd för denbehovdet finnsningen ettatt av
till vårthänvisningemellertid medavstodUtredningen410.a.a. s.

lagstiftning. Mantillfonnellt förslagfram någotfrån läggaarbete, att
följandeskulle kunnaexempelvisbestämmelseanförde dock att gesen

lydelse.

dennaställning, ochi särskildför någonföreskrivetstraffansvarNär är
företrädareföreskriften gällaskalljuridiskinnehasställning person,av en

juridiskaför den personen.

skeinte börändringuppenbart någonuppfattning detEnligt vår är att
straffansvartillkan dömasfysiskavilkenenligtpraxisden personerav

juridiskdetspecialsubjektkräver ärför brott även personenomsom
förslag kanstraff enligt vårtställningen. Attsärskildadeninneharsom

detta behovminskar intejuridisk utandirektriktas mot personen
kommerjuridiskförStraffansvaretunder det.stryker snarast personen

fysiskdetförutsättaalltid ärförslagenligt vårt attatt sompersonen
riktastillstraffbestämmelsetill brott. Attskyldigsiggjort synesen

för dennaintäkttillalltså intefår attjuridisk tasdirekt mot personen
ocksådåtäckning.subjektiv Det äroberoendestraffaskunnaskulle av

stårgärningsmanförprinciperna är attviktigt somatt ansesomvem
klara.

mellanmeningsskiljaktighetemakan,uppfattningarOlika som
i såochangåendegällandevisar,regeringenoch göraslagrådet om,
lag-förutsätterpraxisäldrebibehållandeomfattning,vilkenfall i ett av

straff-medlikhetemellertid, ivifinnerdettaOberoendeändringar. av
lagstöd.konkretpraxis bördennaansvarsutredningen, ettatt ges

väsentligti alltlagstiftningen kanutformningendet gällerNär av
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ställa bakom den formulering angivits straffansvarsutred-oss som av
ningen. framgår vårt lagtextförslag, kap. förstaSom 23 4 §av a
stycket avviker förslag i endast viBrB vårt stort sett attgenom som
den föreskrifterna gäller i stället för företrädare för den juridiskasom
personen den ingår i den juridiska ledning.angett som personens

främstSkälen för denna avvikelse två. viktigaste vi iDetär är att
straffansvarsutredningentill a.a. 411, inte endastmotsats avsett atts.

fysisklagstöd för huvud skall kunnaöveratt tagetge en person vara
föransvarig också i viss mån primärt denavgörautan att somvem

juridiska skall bära det straffrättsliga ansvaret.personen som
i visst hänseende varit företrädare för juridiskVem ettsom en

Ävenkan alltid till tolkningsfråga. den inomgörasperson en som en
juridisk har perifer ställning kan naturligtvis uppfattasperson en som
företrädare för den juridiska i visst hänseende.något Vempersonen
eller i den verkställande ledningen för juridiskvilka ingårsom en

det naturligtvis här finns för olikaär, även även utrymmeperson om
tolkningar, både och mindre beroende omständig-avgränsatmer av
heterna i det enskilda fallet. Straffansvaret inom juridiska personer
brukar vila dem ingår i ledningen.också primärt på Avsteganses som
från den principen brukar i princip förutsätta delegerats.att ansvaret

till föreslår särskild reglering möjlig-Som återkommer så en av
heterna regleringen kommer i princip gällatill delegering. Den ävenatt
i förhållande till de berörda fallen. då rimligt huvudregelnDet är attnu

tydligt uttryck för vilar på ledningen.ett att ansvaretger
företrädareandra skälet uttrycket för juridiskDet är att en person,

faktisk företrädare, lätt tilldärmed endast leder tankarnaäven avsesom
jfr den processuella regle-begreppet ställföreträdare vad sägssom om

ringen kapitel och därigenom medför risker för återhållsamheti 14 en
i tolkningen till bestämmelse riktar sig inte alls ären somav vem
avsedd.

skall ingå den verkställandeFrågan vilka i ledningensom ansesom
för kunna utvecklas i praxis med stödviss juridisk börperson aven
tidigare rättstillämpning. Stöd för tolkningen kan också hämtas från

lagstiftningen.den associationsrättsliga bör emellertid här fram-Det
faktiska företrädarehållas såväl legala för juridiskatt som en person

kan verkställande ledningen.ingå i denanses
viktigt det gäller för s.k. målvakterinte minstDetta är när ansvaret

och bulvaner. någon exempelvis ingår i styrelsen för aktiebolagOm ett
kan han inte undgå det följer detta endastansvar som av genom en
hänvisning inte befattat sig med frågorna ellertill han det äratt att
någon i praktiken skött dessa. ansvarsbefrielse kanEnannan som

de förutsättningar återkommer till underendast ske under som
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delegering.frågan om
Även kanjuridiskställning inomformellsaknarden personensom

fak-hanledningenverkställandei deningå rentemellertid omanses
inflytandeavgörande överhar maktellertiskt utöva ettattutövar

med mål-problemetbaksidankanverksamheten. Detta sägas avvara
och bulvaner.vakter

fleraoftasjälvfalletdet ärsåledes viktigt attDet att notera somär
föreskrivnadetochverkställande ledningjuridiski attingår personsen

oberoendedessasamtligaförprincip gällerfall isådanti ettansvaret
sakheltföreträdare. Enfaktiskaenbartellerlegalade är annanav om

ellerfaktiskfinnaskanledningenverkställandedendet inomär enatt
förutsätt-föreliggerendastdetansvarsfördelningformell gör attsom

ledningen. Närinomeller någranågondomfallandeningar för moten
ideansvarsfördelningsådan ärförförutsättningarnadet gäller en

delegering.gäller fördeprincip desamma som som
inskränkerdiskuteratvislagregel detInnebörden som nuavav en
innehållerdenskall läsasstraffbestämmelse närtill hursig i princip en

juri-specialsubjekt intasställningenochspecialsubjekt enavett som
såvälnaturligtviskanStraffbestämmelsen ettdisk varaperson.

Regelnavsnitt 2.5.omissivdelikt sekommissivdelikt ett gersom
uppfattasbrukarområdedetledningnågonintedäremot somsom

rättspraxis företagar-förkallatshari detinnehålletcentraladet som
ledningenkontrollansvarochtillsyns-detVad vi är somavseransvar.

deochverksamheten görtillförhållande attiharföretagför somett
tilldömasspecialsubjekt, kani denna,ingår attutan somangessom

verksamheteniöverträdelserför ägtgärningsmän rumsomansvar som
inomnågonförverkligatsgärningenotillåtnaden annanavatttrots

underlåtenhetsbrott.genomgåendefalli dessaföretaget. Ansvaret avser
dvs.underlåtelsebrott, över-oäktaöverträdelsentypiska är ett enDen

fallmångaunderlåtenhet. l ärkommissivdeliktträdelse ett genomav
företagarensdärunderlåtenhetsbrottäktafrågaemellertiddet om

lagtextendirektframgår utanintespecialsubjektställning avsom
oftapraktikenidetframhållaskanskebörtolkningsvis attDetendast

detfallräknasbörvadmellanskilja enasvårtkan avsomatt somvara
två slag.dessaandraoch det av

andraiskälfinnsdet ettattomständigheteralla attUnder anser
ingårdenframgårdetvilkenbestämmelse attinföra somstycke aven

igärningsman ävenkanföretagföri ledningen attett somansevara
bestäm-diskuteradetidigaremed denlikhetfallen. Iberördade nu

tillbestämmelse begränsasdennabörspecialsubjekt ävenmelsen om
neutral iutformning ärocksåbörDenjuridiska somges enpersoner.

enligtomfattningområdetsstraffbaradettolkningentillförhållande av
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straffbestämmelser.olika
bakgrunden bör bestämmelsen kunna det inne-den angivnaMot ges

ledningi juridisk verkställandehållet den ingår äratt en personssom
det förekommit överträdelsegärningsmanatt av enom enanse som

juridiska verksamhet berottansvarsbestämmelse i den sompersonens
kontrollen verksamheten.brister i tillsynen och av

slag formellt endast fråganbestämmelse dettaEn avser omav
gämingsmannaskap. emellertid framhållas regleringen intebörDet att

ingår i den verkställande ledningenutesluter andra deäven änatt som
för i förhållandejuridisk kan gärningsmänatten person vara anse som
till bestämmelsen. exempel kansådan överträdelse i Somen avsessom

gämingsmanna-bokföringsbrott. Enligt fast praxis kan inämnas ansvar
skap i det fallet faktiskt handhaft bokföringendrabba såväl den som

den bokföringsskyldighetenbokföringsskyldige själv eller,som om
juridiskajuridisk den ingår i ledningen för denavser en person, som

vid lång rad andra brott.personen. Motsvarande förekommer också en
Vårt förslag ändring detta hänseende.inte innebära någon iär avsett att

bestämmelsen il sammanhanget bör den särskilda 23också nämnas
kap. 4 § andra andra meningen enligt vilkenstycket BrB, ansvar som

föreskrivet i särskildför syssloman, gäldenär ellergärningär annanav
ställning med honom med-skall den tillsammansådömas även som

omfatt-verkat regleringen påverkar intetill gämingen. föreslagnaDen
ningen vilka kan hållas ansvariga,den utvidgning somav somav
följer den bestämmelsen.av

medverkansfrågor vilketinte sikteFörslaget överhuvudtagettar
företagaransvaret iblandkan finnas framhålla eftersomsärskilt skäl att

ansvarskretsen.brukar innefattande begränsningbeskrivas avensom
principerna före-riktigt talan,Det också uppenbarligen närär att om

endast riktas den bär före-tillämpliga, oftaär mottagaransvar som
emellertid inteföreslagna regleringenDen tartagaransvaret. ossav

gällandeinnebär inte någon ändringsikte den frågan ochpå rättav nu
i fråga medverkan.om

förslag i detta hänseende kunna inne-praktiken borde dock våraI
dentalan kan riktas direktbära väsentlig förenkling motattgenomen

då normalt inte finns skäl därutöverjuridiska och det attattpersonen
straffansvar.föra individuellttalan även om

påverkar medverkans-regleringen intePå motsvarande sätt som
gäller de kravheller någon ändring detinnebär den inte näransvaret

och kontrollansvaret. likhet medligger i tillsyns- Iaktsamhet som
beroende tolkningendetta frågavad gäller ärär aven somsom nu

enskildaoch omständigheterna i detstraffbestämmelsemade enskilda
frågadetta i allt väsentligtemellertid betonasfallet. börDet äratt en
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denområdet och intedet kriminaliseradeomfattningen avsom avser
uppenbarligenfall kravendärav. mångatäckningen Isubjektiva är

liggerofta företagaransvaretbrukarmycket högt ställda. Det sägas att
det iunderemellertid viktigt strykastrikt Det är attattnära ett ansvar.

den ansvarigevilketdet kanprincip alltid krävs sättatt somanges
skall aldrigRena olyckoröverträdelsen.ha förebyggtskulle kunna

medföra ansvar.
omedel-emellertid inte habehöverunderlåtenhetansvarigesDen ett

kanBristernautlöserden handlingsamband medbart ansvaret.som
otill-instruktioner,informationer ochotillräckligabestå iexempelvis

Vaduppföljningbrister ikontrollrutiner,räckliga rapporter etc. somav
dock oklarheterstryka underanledningfinns särskildkanske är attatt

alltid fallerjuridiskinomansvarsfördelningeni fråga personenom
1976/77:l49 373. Omjfrföretagsledningensinom ens.ansvar prop.

ansvarsfördelningklarareundvikashade kunnaöverträdelse genom en
gämings-ansvarigasåledes dömas såsomledningenföretaget kaninom

i så fallförfarandetbrottsligaSjälva detför överträdelsen. utgörsmän
ansvarsför-regleraändamålsenligtunderlåtenheten sättatt ettav

företaget.delningen inom
debrukar uppfattasvadförDetta ettöver avsomsomoss

för demöjlighetennämligenföretagaransvaret,iviktigaste inslagen
arbets-delegationför företagledningeningår i ett att avgenomsom

befattningshavareandraföretagaransvaretförauppgifter också över
mening såenligt vårför delegationPrincipemainom företaget. är

förslagVårtlagstiftningen;återspeglas idessa börcentrala ävenatt
tredje stycke.paragrafensföreslagnafinns i den

ingår idendelegationgenomfördkorrektFöljden är att somenav
för sådanagärningsmandömasinte skallför företagetledningen som

inom denkontrolleni tillsynen ochbristerberoröverträdelser som
Delegationsreglema bördelegationendel verksamheten avser.somav

från denundantagutformaslämpligen kunnadärför ett nysssom
och kontroll-tillsyns-andra stycketbestämmelsen idiskuterade om
formelltbestämmelsendenbör härvidDet attnoterasansvaret. om-

falldei första stycketmed regleringenfallfattar även avavsessom
specialsubjekt. Fråga kaninnehar ställningdär juridisk somen person

specialsubjekt därmedkommissivdeliktexempelvis ett envara om
för-ställningen Attsärskildainnehar denjuridisk anges.somperson

följer dåverkställande ledningden juridiskabudet gäller för personens
iden ingårstycketdet andraförsta stycket medan attavser somav

fråga oäktadetgärningsmanledningen är ettär att omomsomanse
betydelsesåledes inte hakommerDelegationunderlåtenhetsbrott. att

Vid omissivdelikt kommerhandlande.egenhändigt över-det gällernär
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trädelsema princip regelmässigt bestå i ii brister tillsyn kontrollom
frågadet fall där juridisk innehar ställ-äroavsett om om en person

ningen specialsubjekt eller inte. Delegationsreglema behöversom
därför fråninte undantag regleringen i första stycket deanges som av
fall juridisk innehar ställningen specialsubjekt.när en person som

Förekommer ibland talar delegation dennaDet att man om som om
straffansvaret.kunde direkt sikte bör strykas under dettaDetta att

felaktigt. Vad kan delegeras det faktiska för olikaär är ansvaretsom
arbetsuppgifter. inom alla företag finns det behovI settstort ett av en

faktisk arbetsfördelning. Under förutsättning utfördsådan denna äratt
acceptabelt det också naturligt de ingår i led-sätt ärett att som

ningen inte skall behöva för överträdelser denberor attansvara som
till viken arbetsuppgift delegerats inte skött denna riktigt sätt.etten

stället för den ingår i ledningen för företaget kommer iI ettsom
arbetsuppgiftensådant fall den delegerats till dömasattsom som

gärningsman. gäller i princip det fråga straff-Detta även ärom om
bestämmelser företagareenligt vilka specialsubjekt. Vadär som nu

uppfattningbehöver enligt vår inte uttryckligen regleras i bestäm-sagts
melsen.

lagstiftning sikte frågan delegation börEn äventar angesom om
de grundläggande kraven för sådan skall kunna påverka för-att en
delningen straffansvaret inom företag. måste självfallet ståDetettav
klart vad delegationen omfattar och till denna gjord. Denärvem som
fått uppgifter delegerade till sig själv måste också i vad gäller upp-
giften förhållande företagsledningen.ha självständig ställning i tillen

också ha den kompetens och de praktiska förutsättningar iHan måste
övrigt krävs för sköta sin uppgift. måste också såDetatt attsom vara
det förelegat klart behov, grund omfattningverksamhetensett av
eller använda sig delegation. Någon befrielse frånattannars, av ansvar
till följd delegation heller ikan inte komma i fråga det detav om

funnitsenskilda fallet anledning till misstänka gällande bestäm-att att
melser inte skulle följas. Vi hänvisar i denna del i övrigt till vad som
anförs i författningskommentaren. Våra förslag anknyter genomgående
till vad får gällande rätt.som anses vara

Något krav delegeringen skall skriftlig elleratt vara annars
uppfylla vissa former bör inte ställas i lagen. utesluter självfalletDet
inte det lämpligt ansvarsfördelningen klar möj-såär görsatt att som
ligt. så inte sker företagsledningen alltid den risken de fårOm tar att
bära beroende de oklarheter förelegat. fallmångalansvaret som
torde dock ansvarsfördelningen framgå med önskvärd tydlighet även

direkt dokumentation inte föreligger.någonom
föreligger förNågot formellt hinder inte subdelegering. lnom
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sådan dele-omfattande behovfinnasföretag torde detmånga ett av en
verksam subdelegeringforSjälvfallet kravengeringsmöjlighet. är en

for delegering.lika stränga ensom
skilja fråganfor sig anledningfinns det i ochdelegeringFrån att

verkställande led-ingår denmellan demansvarsfördelningen isomom
överflyttningfråga någondet intefalletdetI ärningen. omsenare

skilja mellan desvårtdet emellertidpraktiken kanI attvaraav ansvar.
räknasvilka skallavgränsningklarolika fallen. Någon somav som

svåra Iledningen kan ocksåverkställandeingående i den göra.attvara
omfattande krets inomför siguttrycket i ochkanföretagstörre enavse

ansvarsfördelning. Ibetydande behovfinnssjälvfalletvilken det ett av
fall klarnödvändigt i enskildadet intepraktiken torde göraatt envara

for fördelningförutsättningarnaeftersomavgränsning att upp-aven
principstraffrättslig betydelse iledningen skallgifter inom över-

delegering.gällermed vadensstämmer omsom
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formerandratillFörhållandet12 av

ansvar

Inledning12.1

finnssanktionerolikadevad månvi idiskuteradekapitel 8I som nu
såvittsanktionssystemeffektivtkraventillgängliga kan ettmotsvara

nuvarandedeVår slutsatsnäringsverksamhet.inom attbrott varavser
införasdärför bördetochkraven ettintesanktionema attmotsvarar

juridiskadirektriktasstraff kanvilketenligt mot personer.system
deförslagenligt vårtskall ersättajuridiskaförStraffansvaret personer

företagsbot.reglernanuvarande om
det,finnsjuridiskaförstraffansvarinförOm somett personerman

förhållandevilketdiskuteraanledningdirektiven,framhålls i att som
aktuali-kansanktionerandrastraff ochsådanamellanbör råda som

sanktionerdenäringsverksamhet. Förutom togibrottvid somseras
sanktioner.EG-rättsligaolikaberöraocksåskall vi härkapitel 8iupp

för-angelägetdetkanutgångspunkt är attallmän sägas attSom en
‘pf: sådantutformassanktionertillgängliga ettolikamellanhållandet

sanktionskumulationer. Detopåkallade äruppkommerintedetsätt att
mellanprioriteringenförprinciperklarafinnsdetviktigtdärför att

vilketgrad påi högberorutformasbördessasanktioner. Hurolika
sank-fylla. Haravseddasanktionemaolika ärde attändamål som

reparativt, börrepressivt ochexempelvisändamål,olikahelttionema
emellertidbörvarandra. Detsidanvidtillämpaskunnanormaltde av

oftapraktikeniändamålvisstharsanktionframhållas ettatt somen
exempelvissanktion kanrepressivändamål. Enandraockså fyller

dettautifrånalls bestämtsintedenvinstelimineringbidra till även om
ändamål.
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individuella straffansvaret12.2 Det

föreslår individuella straff-ändring detinte någonVi av
bör dock straffansvardet näringsreglerande områdetPåansvaret.
framför det individu-för normalt ha prioritetjuridiska personer

meddela åtalsunderlåtelsestraffansvaret. Möjligheternaella att
därför vidgas i det fallför misstänkt för brott börden ärsom

väcks juridiskåtal för brottet mot en person.

och i avsnittstraffansvaret har behandlats i kapitel 2individuellaDet
föreslå någrautgångspunkter finns inte anledningFrån våra8.3.2. att

regler.förändringar i sak dessaav
skall brottsbegreppet inte förändras. Enbehandlats i kapitel 8Som

viktigtbegår inte brott.juridisk döms för brott Detta ärmenperson
straffansvardet reglerna individuelltoch det innebär är styratt om som

kapitel ochför juridiska Som framgått i 10 11straffansvaret personer.
övervägande antaletför juridisk i det alltkommer ansvaret personen

principerna för företagar-tillämpningfall utlösasatt avgenom en
ansvar.

ochbehandlats i avsnitt 10.3 10.4 seselektiva urvalet hars.k.Det
ingårflesta bestämmelseroch i Del B. Debilagoma 1 2 äräven som

alltid näringsverk-verksamheter.inriktade Nästanatt styra avses
ijuridiska Som disku-bedrivssamhet, vilken många gånger personer.

fall rättvis ordningi dessai kapitel 8 uppnårterats man en mera
bedriverden juridiskarikta direktansvaret motatt person somgenom

juridiskainförandet straffansvar förverksamheten. Genom personerav
behovet utkrävavilket i sin innebärblir detta möjligt, atttur att av

ansvarsbestämmelserbeträffande denindividuellt straffansvar typ av
straffbestämmelsernaspåtagligt. de särskildaminskar Försom avses

tillräckligtfallpreventiva effekt blir det i mångaeffektivitet och att
den juridiskarikta ansvaret mot personen.

i förhållande till dengivetvis främst brottsagda gällerDet som
istraffvärde. det slagetsärskilt högt Brottenskilde inte har ärett av

behand-författningsområdet.det aktuella Sommajoritet inomstor nu
vanligtvis sådant påföljdenstraffvärdetlats i avsnitt 8.3.2 är stannaratt

ansvarsbestämmelserbötesstraff det gäller brottvid när motett som
urvalet.ingår i det selektiva

finnas betydandedet börSammanfattningsvis ettattmenar
straffansvar för brottutkräva individuelltunderlåta ettattutrymme att

åtalas förverksamhet, den juridiskajuridiski personenpersons omen
skall utkrävasprimärtUtgångspunkten skallbrottet. ansvaretattvara



Förhållandet till andra former 3311997: 127SOU av ansvar

betydelse ibrott.vid mindre svåra Avden juridiska personenav
i kap.åtalsunderlåtelse 20bestämmelsernabl.a.sammanhanget är om

läggamöjlighetbestämmelsernarättegångsbalken och7 § attomav
i kap. och 4förundersökning 23 4inledaned inte rätte-attsamt a

Även kunnaviss utsträckningtorde idomstolarnagångsbalken. ta
Vii kap. § BrB.stöd bestämmelsen 29 5medmotsvarande hänsyn av

i avsnittprocessuella frågorna 14.4.till deåterkommer

förverkandeSkadestånd och12.3

beträffandegälleri vadföreslår ändringarinte någraVi nusom
ochskadeståndsidan ochstraff å denmellanförhållandet ena

andra.förverkande å den

klassiska sanktionerförverkandeskadestånd ochstraffVid sidan ärav
dendirektsanktionsformer kan riktasdessaBäggeavsnitt 2.2. motse

brott har begåtts.verksamhetijuridiska ettvarsperson

Skadestånd

avsnitt ochbehandlats i 5.3principerna harskadeståndsrättsligaDe
funk-skadestånd olikaochstraffavsnitt 8 harbehandlats i8.3.3. Som

ochstraffrättenocksåinternationellthär ochbådetion. Trenden är att
allt-tillgrundfrånutvecklas utgöraskadeståndsrätten attgemensamen

rättsområden.skildamera
enligt vårjuridiskastraffansvar förInförandet personer ger,av

med siktesärskild regleringtillanledning någoninteuppfattning,
deni vad månsakskadeståndsskyldighet. Enfrågan ärannanom

skadeståndsskyldighetådragit sigjuridiskomständigheten att personen
straffmätningen.vidbetydelsetillmätasbör kunnaanledning brotti av

vi avsnitt 13.5.det återkommerTill

Förverkande

Möj-i 8.3.3.avsnitt ochbehandlats i 5.2harförverkandeFrågor om
för-i syftefarliga föremålochförverka brottsverktygligheten attatt

skall självklartanvändningbrottsligtill vidarekommerhindra dessaatt
juridiskaförstraffansvarinförandeinskränkasinte personer.avgenom
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Samtidigt finns det inte behov utvidga dessa möjligheteratt ettav som
led i skapa effektivare sanktionssystem brott i näringsverk-att ett mot
samhet.

Bestämmelserna förverkande utbyte eller vinning brott ärom av av
centrala det gäller förhållandet till straff kan riktasnär ett motsom en
juridisk har anfört i avsnitt fyller förverkande-Som 8.3.3person.
institutet avgörande funktion för neutralisera ekonomisk vinningatten

motiv för begå brott.attsom
Brottslighet i juridisk verksamhet kan direkta för-personsen ge

tjänster sådant slag brukar benämnas utbyte brott. andralav som av
fall kan effekten besparingar olika slag sättsamt annatvara av en
förbättrad förmögenhetsställning har orsakssamband med brotts-som
ligheten.

grundläggande betydelse regelsystemetDet är att utrymmeav ger
för dra sådana ekonomiska fördelar, det inte lönarså sigatt att att
begå eliminera ekonomiska fördelarbrott. Att inte minst viktigtär när
det gäller brott näringsreglerande straffbestämmelser och andramot
brott begås i näringsverksamhet eftersom företagande sådantsom som

ekonomiska motiv. samhället saknar möjlighet ingripa ochOmstyrs av
eliminera ekonomiska fördelar brott främjas sådan brottslighetav som

illojal och kan medförakonkurrens utvecklingen i vissautgör attsom
osund.branscher blir

Bestämmelsen i kap. brottsbalken förverkande ekono-36 4 § om av
miska fördelar brott i näringsverksamhet särskild vikt i det härärav av
sammanhanget. Bestämmelsen subsidiär i förhållande till andraär
förverkandebestämmelser sådant denpå blir tillämplig endastsätt att

och i den andra förverkanderegler inte medförmån fullständigom en
indragning alla vinster har uppkommit i anledning brottetav som av

avsnitt 5.2.2. innebär de förverkanderegler finnsse Det att som
olika håll specialstraffrätten skall tillämpasi i första hand. Endast om

det inte kan eliminera de fördelarekonomiska harsättetman som
uppkommit hos näringsidkaren i anledning brottet, finns det anled-av
ning tillämpa den aktuella bestämmelsen.att nu

Bestämmelsen i kap. har36 4 § BrB knappast Stefanseanvänts
Karlmark, Miljörätt straffrättsligt perspektiv, 1996, 103ett samtur s.
BRÅ-PM Förverkandebestämmelsen1996:5 130. har alltså intes.
bidragit till effektivare sanktionssystem vid brott i näringsverksam-ett
het.

Vi har i avsnitt 8.3.3 pekat det den bakgrunden kanatt mot
finnas anledning de nuvarande reglerna bör avskaffasövervägaatt om

samtidigt betonat det viktigt bibehålla möjligheternaäratt att attmen
fördelardra ekonomiska brottslighet.av
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andravad gäller i mångaanknyter tillmöjlighet,En somsom
straffet förTyskland,Danmark, ochländer Norget.ex. attvore en

medförtbrottslighetenmed beaktandebestämsjuridisk av omperson
förfördelar. Straffansvarmedföra ekonomiskaägnadeller varit att en

värdeförverkandenmedkombinerasskulle alltså intejuridisk person
de ekonomiskamed beaktandestraffet skulle bestämmasutan av

sådantha medfört.brottsligheten kan Ifördelarna systemettsom
bestraffa delsfunktioner, delsbötesstraffet ha tvåskulle således attatt

brottet.ekonomiska fördelarnadeeliminera av
konfiskatoriska inslagmedböterkan tala ärskäl attEtt motsom

kostnad vidprincip får drasförverkas allmänbelopp somavsomsom
bötesstraff inte fårrörelse medaninkomstslagetiinkomsttaxeringen ett

eliminera de ekono-förverkandetSkäletdras är attär avsettattav.
beskatta någonegendomligtoch detbrott,fördelarnamiska attvoreav

straff får åhos honom. Ettförverkatsfördelarekonomiskaför som
medföraskulleeftersom detkostnadinte drasandra sidan som enav
angivnaminskar. dendelvis Motrepressiva verkanstraffetsatt nu

fördelar inte börekonomiska vägasdet hävdaskanbakgrunden att
dömde drabbasdenmedföreftersom detstraffbestämningenvid att

ibeloppsådanaskattfår betalahandubbelt ävenatt somgenom
konfiskeras.praktiken

ställningstagandeför vårtbetydelseavgörandevaritVad attavsom
emellertidnuvarande reglerförändringar är attföreslå någrainte av
för utredautredaresärskildtillsättabeslutatnyligen attregeringen en

Utred-Dir. 1997:48.brottvinning seförverkandefrågor avavom
sådan allvarligförverkande vidfrämstvisserligeninriktasningen

normalt tordejuridiskastraffansvar förbrottslighet avatt varapersoner
utredningendock iingårEnligt direktivenbetydelse. attbegränsad se

dagensundersökaochförverkandeförregelverket atthelaöver om
Även förverkan-ändringarbehoveteffektiva.tillräckligtregler är avav

uppdragetundersökas. Iskallområdenspecielladeregler inom mera
skärpningarbehövligaföreslåfallförekommandeiinte baraligger att

bedömaskallUtredarenförverkandereglema. ävensjälvai fråga om
ochutredningreglernaändra bl.a.behovdet finns omatt omavom

vidireglernastraffprocessuellasåledes deförverkande,vidförfarandet
kopp-behandlaskallutredaren ärfrågaytterligaremening. En som

övrigtibrottmålshanteringochvinningsförverkande samtmellanlingen
området.samarbetetinternationelladet

föreslåbörintefunnitsåledesbakgrund har videnna attMot nu
ekonomiskaförverkandemellanförhållandetförändringar inågra av

föränd-föreslår någonintehellerinnebärstraff.fördelar och Det att
återkommervi,kap. §bestämmelsen i 36 4 attring samt somaav
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till i kapitel från det vid straffmätningen13, utgår i princip inteatt
skall beaktas brott medfört eller varit medföra ekono-ägnatett attom
miska fördelar. Redan de regler gäller det emellertidärgenom som nu
uppenbart den omständigheten juridisk döms till straffatt att en person
kan bli betydelse för det skall beslutas förverkande och hurav om om
omfattande förverkandet skall vissa särskilda fall kanI det ocksåvara.

finnastänkas skäl för beakta förverkande vid straffmätningenatt ett
jfr 1987/882120 90.t.ex. prop. s.

Vite12.4 m.m.

föreslår förändringarVi inga förhållandet mellan straff åav ena
sidan och vite, återkallanden tillstånd näringsförbud åav resp.
andra sidan.

Vite

Bestämmelserna vite har behandlats i avsnitt 8.3.6. Angåendeom
förhållandet mellan straff viteoch har lagrådet det inte böryttrat att

möjligt ingripa och förfarande med både straffatt mot ettvara samma
och vite se 1984/85:96 och87 Lavin, Viteslagstift-Runeprop. s.
ningen, f..1989, 81 huvudprincip frågor,Denna angår två separatas.
dels vite får föreläggas för sådana förfaranden för vilka straff-om

stadgat, dels straff får dömas för gärningär utansvar om en som
omfattas vitesföreläggande.ettav

förstaSvaret på den dessa två frågor kan något osäkert seav anses
Lavin, f.. Ofta finns83 emellertid uttryckligen möjligheten föra.a. s.
myndigheter förelägga vite beträffande förfaranden också kanatt som
föranleda straff, lagen 1995:551 förordningEG:st.ex.se om om
ekologiskt framställda produkter, lagen 1994:900 genetiskt modi-om
fierade organismer och lagen 1994:1818 åtgärder beträffande djurom
och tillhör skyddadeväxter arter.som

det gäller den andra fråganNär måste däremot klart.svaret anses
allmänDet princip straff inte kan dömas för gärningär att uten en

omfattas vitesföreläggande 1986/87:4se JuU 9.ett t.ex.som av s.
Vanligtvis regleras också frågan förhållandet mellan straff och viteom
uttryckligen särskild föreskrift avsnittse 8.3.6.genom en

till straff kan vitesföreläggandeI riktas juridiskmotsats ett mot en
Principen det inte skall dömas till straff för gärningattperson. en som
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vitesföre-gällatorde dockvitesföreläggande ävenomfattas omettav
juridiskläggandet riktas mot person.en

skalldessastorlekvitesbeloppens ärregeln attallmännaDen om
adressa-känttill vadmed hänsyn ärvadefterfastställas omsomsom

övrigt kaniomständigheternatillförhållanden ochekonomiskatens
normaltlämnarföreläggandet. Dettaföljaadressatenförmå attantas

juridiskaförvitesbelopphögrebestämmaför ett personerattutrymme
torde intefysisk Dettaförskeskulle kunnavadän person.ensom

vitetillalternativet ärpraktiken ettibetydelsesakna vet attom man
ideningripandemindrebötespåföljd naturindividuell sesomaven

förhållanden.ekonomiskajuridiskatill denförhållande personens
juridiskaförstraffenkommerkapitel 13till ivi återkommerSåsom
de bötes-beloppväsentligt högretill änfastställaskunnaattpersoner

straffansvar.individuelltsamband medibrukar dömasbelopp utsom
finnasdet kommermedföratorde detta ettbedömning attEnligt vår att

juridiskavitesföreläggandenbehovmindre mot personer.av
före-anledningÄven emellertiddetriktigt saknas attdetta ärom

straff ochmellanförhållandetgällerdetändringarskriva några när
vite.

Återkallanden tillståndav

efterendastverkafårnäringslivet ettinomområdenPå många man
hardomstol. Dettaellermyndighetadministrativtillstånd enenav

finns reglerkrävstillståndfall därflestade8.3.6. lavsnittbehandlats i
begränsabrott kananledningmedmyndigheternainnebär att avsom

tillstånd.eller återta
verkan. Depreventivhartillståndåterkalla storMöjligheten att

mycketoftaåterkallelsedrabbas ärmedriskernaekonomiska att av en
framgåttharAlkoholinspektionenmed attkontaktervåra enAvstora.

fårdeninnebärundantagslösttillstånd attåterkallelse nästan somettav
Stockholm hariLänsstyrelsenkonkurs.tvingas iåterkallattillståndsitt

yrkestrafik-inomtillståndgällerdetgällerdetsamma näruppgivit att
området.

Vad detåtgärd. ärrepressivÅterkallelse intedocktillstånd är enav
fåskallnågonförkravvissaställthar attfrågan är statenatt uppom

måstealkohol. Statenserveringverksamhet,vissbedriva t.ex. av
åter-ochupprätthållskraven attvakaberedd överdärefter attattvara

respektenföljdenblirföljs. Annarsde inte attmedgivandetkalla om
avtalsför-vidliknaskanSituationenurholkas. ettsnabbtför systemet

denUppfyllertillståndshavaren.ochallmännadetmellanhållande
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sistnämnde inte sina åtaganden hävs avtalet.
finns inte anledning minskaDet återkalla tillståndatt utrymmet att

den orsaken straffansvar för juridiska införs. åter-Attattav personer
kallelse tillstånd ofta leder till konkurs för den bedriverettav som en
verksamhet betyder i stället möjligheter och behov in-att statens att
gripa med straffansvar blir starkt begränsade i dessa fall. harDetta
berörts i kapitel Samtidigt kan möjligheten till återkallelse inte täcka
behovet kunna utkräva straffansvar.attav

Frågan förhållandet mellan återkallelse tillstånd straffoch förom av
juridisk kan också gälla återkallelsen skall inordnas i deten person om

straffrättsliga förfarandet eller till brottspåföljd förgörasrent av en
juridiska jfr Europarådets rekommendation No. R 88t.ex.personer
18. Vi har för straffansvar för juridiska inte skallstannat att personer
omfatta andra brottspåföljder ekonomisk sanktion. Vi åter-än en
kommer till det i avsnitt 13.1. När det gäller frågan förfarandet vidom
återkallelse tillstånd bör tillståndsfrågoma fortsättningsvisävenav
hanteras i administrativ ordning. Vi inga fördelar med dessaattser
administrativa frågor skall föras i brottmålsprocessen sättannat

återkallelse kan beaktasän vid straffmätningenatt se avsnitt 13.5.en
kanDet den straffrättsliganämnas bedömningen kan haatt stor

betydelse för frågan tillstånd skall eller återkallas. denAvom ges
anledningen det i olika sammanhangär viktigt det finns tillgång tillatt
uppgifter brottslighet förekommit inom juridiskaattom en persons
verksamhet. Det frågeställningär bl.a. har diskuterat meden som
Rikspolisstyrelsen och Branschsaneringsutredningen. Vi återkommer i
avsnitt till14.10 frågan kriminalregister för juridiskaettom personer.

Näringsförbud

Bestämmelserna näringsförbud har behandlats i avsnitt 8.3.6.om
Reglerna för närvarandeär under Utredningen bestäm-översyn av om
melserna betalningsunderlåtelse och konkurs i lagen 1986:436om om
näringsförbud.

Det naturligtvisär tänkbart juridisk straff föratt en person som
brott i verksamheten skulle kunna förbjudas driva näring eller vissatt
form näring. Den frågan gäller vilka sanktionernärmast typerav av

juridisk bör kunna åläggas vid brott i verksamheten.som en person
Som föreslår vi inte straffansvar för juridiskasagts attnyss personer
skall omfatta andra brottspåföljder ekonomisk sanktion. Viän en
lämnas således inte några förslag direkt förhållandetpåverkarsom
mellan näringsförbud och straff för juridiska personer.
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olika slagSanktionsavgifier12.5 av

konkurrerar medsanktionsavgifterVår bedömning är att som
förstraffansvarbort,regel kanstraffbestämmelser tas omsom

sanktionsavgifter finns huvud-Sådanainförs.juridiska personer
straff.tillinte kan dömasjuridiskaeftersomsakligen personer

nämndabehövsför juridiskastraffansvarInför personerman
inte.sanktionsavgifter

Inledning12.5. l

dettai avsnitt 5.1. lbehandlatssanktionsavgifter harförPrinciperna
vissamellanförhållandetövervägandenvåraredovisaravsnitt om

ibilaga 5juridiska lförstraffansvarsanktionsavgifter och personer.
vi intesanktionsavgifterantalytterligareredovisarDel B ett som

redovisaeller i övrigtförändringarföreslå någrafunnit skäl att avnu
övervägandensärskildanågra om.

hellerhar intestraffbestämmelser. Vi attföreslår inte ansettVi nya
sanktionsbelagdadetförändringarföreslå någraövrigt skalli av

finnsgjortvigenomgångsådandet efterområdet även somenom
sanktions-omfattandesåinför behovettvekankännaattutrymme av
inte hellertill vilederutgångspunktemaangivnamöjligheter. attDe nu

konkurre-intesanktionsavgifterbort sådanaföreslår taratt somman
sanktions-straffinte såväldvs. därstraffbestämmelser,rar med som

gärning.ochförkan dömasför sigavgift i och ut sammaen
införaskälet förharsanktionskonkurrens finns, attsådanNär en

inte kanjuridiskahuvudregel varitsanktionsavgift att personersom
för juridiskastraffansvarinfördåstraff. Omtilldömas personerman

fall börsanktionsavgifter. lsådanabehovprincipsaknas det i vartav
såledesalternativsanktionssystem. Ettdubbelt ärföreliggadet inte ett

vissasanktionsavgifterna. Iavskaffaföri ställetavkriminalisera attatt
karaktär,lindrigmassförseelsers.k.det frågafall, särskilt är avomom

emel-Normalt börföredra.sådan lösningtänkakan vi är attattoss en
föredra.karaktärstraffrättsligregleringlertid attvaraaven

Även sanktionskonkurrensföreliggerdetfallandrai vissa än när
till straff ellersanktionsavgiftfrånlämpligt attkan det attvara

ibestämmelsernasammanhanget harsanktionsavgiften. detIförändra
skälfinns flerabetydelse. DetEuropakonventionenartikel 6 i storen

modellsvensksanktionsavgiftermedtalar mot ett system avsom
bl.a. tordekriminaliserat,normaltdetliggerområden ärnära somsom
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kravet i Europakonventionen presumtion oskuld innebäraen om
svårigheter i Förhållande till med strikt Det vik-ett system ansvar.
tigaste tolkningsmomentet för bedömningen vad enligt Europa-av som
konventionen anklagelse för brott torde fråganär att anse som en vara

lagöverträdelsens Men viktigt tolkningsdata ocksånatur. ett ärom
sanktionens hårdhet. det härl sammanhanget det viktigt kommaär att
ihåg begreppen civila rättigheter och skyldigheter anklagelseatt samt

for brott i konventionen skall vid tolkning och Europadom-attges en
stolen har slagit fast restriktiv tolkning artikel inte6 1att en av
ligger i linje med principerna för demokratiskt samhälle i konven-ett
tionens mening.

Ibland har det finnas motsättning mellan Europarådetsansetts en
rekommendationer avkriminalisering bl.a. batatellförseelser ochom av
tolkningen artikel i6 Europakonventionen Zilasse avhandlingt.ex.av

stället för straff.l slutsatsenDen behöver inte dras. Artikel 6 ger
skydd det vissa processuella garantier den anklagade.sättet att ges
Vad Europarådet rekommenderar i fråga avkriminalisering tordeom

där det möjligt, frånavstår utpeka någonäratt attvara man, som
brottslig och i stället använder avgifter sanktion. Med andrat.ex. som
ord kan det vad rekommenderas frånavståräratt attanses som man

utnyttja den stigmatisering straffet innebär där det inte behövs. Attatt
avkriminaliserar vissa otillåtna handlingar bagatellartat slag,man av

ordningsförseelser, behöver givetvis inte innebära denatt som ansvar
riktas ställs i processuell ställning jfr Paulina Tallroth, JFTsämremot
1996 f..51s.

frågal sanktionsavgifter har Sverige, framgått, beträttom som en
införandet konkurrensskadeavgiften marknads-väg ochny genom av

störningsavgiften. bådaDessa avgifter exempel sanktionsbestäm-är
melser med EG-rättslig bakgrund formellt ligger vid sidan detsom av
straffrättsliga Ansvarsförutsättningarna och bestäm-systemet. sättet att

avgiftens storlek ligger emellertid straffrätten. Avgifternanärama
Stockholms tingsrätt förstaprövas instans och i praktiken ärav som

det fråga personer.straffansvar för juridiska det kan detett Trotsom
i fråga det processuella förfarandetsättas uppfyller de kravom som

bör ställas det gäller straffsanktioner. Bl.a.när skulle det kunna vara

Vi har tidigare orsaken till det inomnämnt EG-rätten böternaatt att attanges
inte skall straffrättslig inte torde rättslig analysnaturanses vara av vara en

kompromiss föranledd Tysklands principiellautan uppfattningen av om
skuldstraffrättens oförenlighet med straffansvar för juridiska detlpersoner.
sammanhanget kan det också det knappast oomtvistat i Tysklandnämnas att är

Geldbusse bör någotatt straff.änannatanses vara
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uppgiftsskyldighetkonkurrenslagenibestämmelsernatveksamt omom
gällavad börmedöverensstämmelsegodiundersökning ståroch som

bestäm-rättegångsbalkensdetvidareochbrottmålsförfarande äri ett
tillämpas Viskalltvistemålindispositivairättegångenmelser somom

uppdragför vårtinomligga attdet kanintehar ansett att ramenanses
dessaavgifternaaktuellade ävenförändringarföreslå några omav

straffrättsligai detinordnasskulle kunnaenkeltförhållandevis sättett
iavgiftsmodellenaktuelladen vartemellertidVi attsystemet. anser

införs sank-områdenandradetinnanfall bör närmareövervägas
marknadsstör-ochkonkurrensskadeavgiftenliknartionsavgifter som

innebäraskulleutveckling motsådan stegettningsavgiften. En en
straffrättentraditionelladensidanvidförvaltningsstraffrättslags av
finns någotdetsvårtgenomförs, harförslag attvåra attvi, seomsom

behov av.
frågankonkurrensskadeavgiftenför attutanvill såledesVi attvarna

medavgifterinförtsredanharskola. Detbildarövervägsnärmare nu
dåVi tänkerförebild.slagsavgifternanämndade ett av-somnu

också ivilkalokalradiolagen,iTV-lagenochradio-igifterna samt
för dessamarknadsstörningsavgiften. Ansvaretprincip änsträngareär

Avgiftensförvaltningsdomstol.sker iprövningenochstriktavgifter är
detochstraffmätning sättetslagsdockstorlek bestäms ettgenom

sanktions-förriktlinjerdefrånpåtagligthögstavgifternaavviker
till dehänsynMedavsnitt 5.1.slagit fast seriksdagenavgifter som

rimligtdetdiskuterasockså är attkan detavgiftsbeloppenhögsta om
förseel-överträdelsersanktioner typenfrågadet motär avatt omanse

ser.
straff ochmellanförhållandetgällerdetaspektviktig närEn annan

splittraönskvärtdetfrågansanktionsavgifter är attär upp sam-om
mängd olikahandlandeoönskat typerreaktionerhällets avmot en

Viförfaranden.slagsolikabehandlas idessutomvilkasanktioner,
någrauppdragutanför vårt göraliggerdet attemellertid attanser

frågeställning.dennaanalysernärmare av

vittnesförhörföranstaltakanzDet självmantinnebäratorde rättenatt omt.ex.
Konkurrens-möjligt fördeträttegångsbalken är§enligt kap. 6 samt att35

knappastvilketsanningsförsäkran,underställföreträdareverket höra partsatt
brottmålsperspektiv.rimligt settär ur
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Miljöskyddsavgift12.5.2

föreslår den avgiftenVi bort. Vi avstår från lämnaatt tas att
synpunkter det förslag till särskild miljösanktionsavgiften

regeringen lagt fram i lagrådsremiss.som en

särskild avgift miljöskyddsavgiftEn skall betalas, det skerom en
överträdelse straffbestämmelserna i första45 § stycket 1-3 miljö-av
skyddslagen och1969:387 överträdelsen har medfört ekonomiska för-
delar för den den miljöfarliga verksamheten. ringa fallIutövarsom
skall ingen avgift betalas. Avgiften tillfaller staten.

Miljöskyddsavgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person
utövade den verksamhet i vilken överträdelsen skedde. Avgiftensom

skall bestämmas till belopp de ekonomiska för-ett motsom svarar
delarna överträdelsen. Den alltså slags motsvarighet till för-ärav en
verkande enligt i 36 kap. brottsbalken.4 §

Miljöskyddsavgiften får bestämmas till lägre belopp eller efter-ett
särskilda omständigheter föreligger. full bevisningKanges, om om

storleken de ekonomiska fördelarna inte alls eller endast medav
svårighet läggas fram, uppskattas fördelarna till skäligt belopp.ett

Frågor miljöskyddsavgift koncessionsnämndenprövasom av
talan naturvårdsverk.statensav

Miljöskyddsavgift kan påföras för gärning kan föran-samma som
leda straff.

Bestämmelserna miljöskyddsavgift har i praktiken tillämpatsom
endast i-enstaka fall. Bestämmelserna konkurrerar i betydande utsträck-
ning förverkandereglernamed i brottsbalken. Vår bedömning är att
bestämmelserna inte fyller något självständigt behov det införs ettom
straffansvar för juridiska Vi föreslår därför bestäm-attpersoner.
melserna bort.tas

förslagSamma har redan framförts miljöbalksutredningen. Enligtav
utredningen bör miljöskyddsavgiften miljösanktionsavgiftersättas av en
se SOU 1996:103 593. Regeringen har i lagrådsremisss. senare en

miljöbalk med vissa modifikationer ställt sig bakom utred-om ny
ningens förslag.

lagrådsremissen föreslås detl således det skall införas sär-att en
skild miljösanktionsavgift. skallDen betalas näringsidkareav en som
vid bedrivandet näringsverksamhet åsidosätter föreskrifter harav som
meddelats med stöd miljöbalken. Avgift skall också dömas utav om
näringsidkaren påbörjar verksamhet tillståndspliktig ellerären som
anmälningspliktig enligt balken eller föreskrifter meddelade med stöd
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gjorts.anmälan harmeddelats ellerhartillståndbalken, attutanav
åsidosätternäringsidkareför denavgift dömasskallVidare ut som

stödmedmeddelatsharföreskrifterellervillkortillstånd, avsom
harinteöverträdelsenMiljösanktionsavsift skall ävenutbalken. tas om

dockMiljösanktionsavgift skalloaktsamhet.elleruppsåtligenskett av
oskäligt.uppenbartdetinte äruttas om

vilkaföröverträdelsersådanaförendastdockgällersagdaDet nu
storlek.miljösanktionsavgiftensföreskriftmeddelatharregeringen om

skalllagendet iinnebär attförslagLagrådsremissens att rege-anges
tillhänsynskallföreskriftsmakt över-sinutövningen tavidringen av

överträdelsenbestämmelsedenbetydelsenochallvarträdelsens somav
ochkronor000till minst 5uppgåskallMiljösanktionsavgiftenavser.

tillsynsmyndighetenförslagetenligtDetkronor.500 000 ärhögst som
riktasavgiftshotetmiljösanktionsavgift. Den motskall besluta somom

omständigheterdesigtillfälle överbeslutetföreskall att yttra somges
beslutas,Miljösanktionsavgift får inteför beslutet.grundskall utgöra

förut-från detfem årinte inom attriktasanspråketden motsomom
tillfälleinträffat,avgift har att yttrabesluta gettssättningarna att om

beslutet.grund förskallomständigheter utgöradesig över som
synpunkterlämna ettankommerdetinte attVi att ossanser

tillförslagetskededetsig ibefinnerlagstiftningsprojekt somsom
lagråds-iframhållitregeringendockkonstaterarVimiljöbalk attgör.
särskildmedutformatsmiljösanktionsavgiftförslagetremissen att om

sådanamedsamordnasskall kunnasvårigheterdetavsikt störreutanatt
medaktualiseraskommakanräckviddgenerell attförslag sommeraav

arbete.vårtanledning av

arbetsmiljölagenenligtSanktionsavgift12.5.3

1977:1160

eftersombibehållasavgiften kanställningstagandeVårt är att
konkurre-den intekonstruktion görspeciell attden har somen

straff.medrar

vidbetydelsesannoliktfårjuridiska storförstraffansvarEtt personer
Straffbestämmelser-arbetsmiljölagen.ibestämmelsernatillämpning av

kommersådanakapitel 6framgåttarbetsmiljölageni är somavsomna
straff-förtillämpningsområdetprimäradettillhöraochpekas ut

arbetsmiljö-enligtArbetsgivarensjuridiskaför ansvarpersoner.ansvar
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lagen också typiskt företagaransvar.är ett
Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren lång rad skyldigheteren

syftar förebyggatill arbetstagare för ohälsa ellerutsättsatt attsom
olycksfall eller andra negativa effekter arbetsmiljön. Arbetstagarenav

sin sida skyldig följa de föreskrifter arbetsgivarenär med-att som
delar använda de skyddsanordningar och iaktta försiktighetden isamt
övrigt behövs för förebygga ohälsa och olycksfall.attsom

Tillsynen efterlevnaden arbetsmiljölagen och med stödöver av av
lagen meddelade föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsenutövas samt,av
under dess överinseende och ledning, Yrkesinspektionen. Dessaav
myndigheter har efter anfordran erhålla de upplysningar, hand-rätt att
lingar och påkalla de undersökningar behövs för till-samtprov som
synen.

l 8 kap. finns straffbestämmelserna. principI döms den arbets-
uppsåtligengivare eller oaktsamhet bryter föreläggandemotsom av

eller förbud har meddelats arbetsgivaren, till böter eller fängelse isom
högst år. gäller dock inteDet föreläggande eller förbud harett ettom
förenats med vite.

arbetsgivareDen uppsåtligen eller oaktsamhet otillåtetettsom av
anlitar minderårig döms till böter. Detsamma gäller arbets-sätt en en

givare bryter föreskrifter meddelats med stöd lagenmotsom som av
eller lämnar oriktiga uppgifter förhållanden vikt, närsom om av en
tillsynsmyndighet begär upplysningar, handlingar eller eller begärprov

Ävenundersökningar. den giltigt skäl bort skydds-utan tarsom en
anordning eller den bruk kan dömas till böter.sätter ur

arbetsmiljölagenI finns också sedan bestämmelser1994 om en
sanktionsavgift. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
Arbetarskyddsstyrelsen får föreskriva särskild avgift skall betalasatt en

överträdelse har skett vissa föreskrifter har meddelats. Deom av som
föreskrifter kan sanktioneras med sanktionsavgift omfattassom av
straffbestämmelserna enligt 8 kap. 2 § det särskilt attmen anges man

skall döma till enligtinte bestämmelsen det utfärdatsansvar om en
föreskrift sanktionsavgift. Utfärdandet föreskrift sank-om av en om
tionsavgift innebär alltså samtidigt avkriminalisering sådanten av
förfarande föreskriften.medsom avses

Sanktionsavgift kan bl.a. föreskrivas för överträdelser föreskrifterav
villkor tillverkning, användning och märkning ellerom om annan

produktinformation provning eller kontroll föreskrivnasamt attom av
krav eller villkor uppfyllda. Vidare kan det fråga före-är vara om
skrifter behövs för förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetetattsom

innebär arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar,attsom som
avsedda för verksamhet visst slag får användas endast efterär ettav
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föranledakanelleranordningartekniskaeller ämnentillstånd att s0m
godkännande ellertillstånd,efterendastolycksfall, annatellerohälsa

mark-får släppasgällande kravmedöverensstämmelse utbevis om
i bruk.föravlämnasanvändas ellernaden, att tas

rollalltså ingenspelarstrikt.avgiften DetförAnsvaret är om
denoaktsamhet. Detelleruppsåtligen ärskettinteöverträdelsen av

överträdel-därverksamhetdrev denjuridiskaellerfysiska somperson
angivetskall det finnasföreskrifternabär lskedde ansvaret.somsen

avgiften skallochöverträdelserolika slagförberäknasavgiftenhur av
beräkningsgrunddenmed ledningdirektfastställasalltså kunna somav

får på-kronor. Den000och högst 100lägst 000lochangetts vara
inomriktasanspråketdelgetts denharansökanföras bara motsomom

skulledetskedde. Omöverträdelsentidpunkt dåfem från denår vara
får avgiftenberäkningsgrundenligt angivenavgiftenpåföraoskäligt att

Avgiften tillfallerefterges.jämkas eller staten.
ansökanefterlänsrättenavgiftpåförande prövasFrågor avavavom

PrövningstillståndArbetarskyddsstyrelsen.ellerYrkesinspektionen
till kammarrätten.överklagandevidkrävs

emellertid ocksåavgift fårpåförande prövasFrågor avavom
avgiftsföre-ArbetarskyddsstyrelsenellerYrkesinspektionen genom

gjorthadeninnebäravgiftsföreläggandeläggande. Ett antasatt som
godkännandeavgiften tillföreläggsöverträdelsetillskyldigsig en

inomgodkäntsföreläggandettid.viss Hareller inomomedelbart
avgörandelagakraftvunnadomstolsgäller dettid,angiven var-som

kap.enligt 48strafföreläggandejfr rätte-påförtsavgiftigenom
gångsbalken.

uppfattningendenavsnitt 8.3.4 atttidigare berörtvi ärSom av
sanktionsavgifter isiganvändaskäl förgodafinnasdet kan att av

vissöverträdelsermindre allvarligadet gällerstraffstället för när av en
och där detantaliförekommerocksåStandardiserad ett storttyp som

kanomständighetdefinieradoch lättnågonfinns mansomgemensam
arbetsmiljölageniavgiftsberäkningen. Dengällertill vadknyta an

flexibeltförlämnarlagstiftningstekniken ettanvända attutrymme
ordning.sådantillsanktionssystemetoch enkelt sätt enanpassa

beivralämpligaöverträdelser ärSådana atttyper genomsomav
förekommande inom detvanligtemellertid inteavgift torde om-vara

till denMed hänsynbeakta.Arbetarskyddsstyrelsen harråde attsom
före-meddelasknappastexempelvisdetbörhanteringenpraktiska

denöverträdelserbeträffandesanktionsavgiftskrifter typen attavom
det enskildaomständigheterna iberorutsträckningisvårheten stor av

sank-föreskriftmeddelatArbetarskyddsstyrelsenHittills harfallet. om
underlåtenhetangåendenämligenområde,tionsavgift endast attett
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låta besiktiga tryckkärl och andra tryckbärande anordningar se AFS
1996:3. tordeDet uppenbart införande straffansvar föratt ettvara av

juridiska i fall innebär klart minskat behov före-vart ettpersoner av
skrifter sanktionavgifter.om

fleraSom vi gånger framhållit i det föregående aktsamhets-är
mycket inom specialstraffrätten. enligtsträng Brott arbets-normen

miljölagen inget undantag från detta. Att för denär aktu-ansvaret nu
ella avgiften strikt innebär således inte någon egentlig fördelär eller
lättnad för det allmänna kan enbart tveksamt rättssäker-utan anses ur
hetssynpunkt frågan exculpation blir ointressant. Detatt ärgenom om
i och för sig sannolikt vid prövning skulle använda sigatt man en av
möjligheten jämka eller efterge avgiften, varken uppsåt elleratt om
oaktsamhet kunde läggas arbetsgivaren till last. Det skäl för jämkning

skulle anföras det skulle oskäligt påföra avgiftenär att attsom vara
enligt angiven beräkningsgrund. förarbetena anförsl också bestäm-att
melsen jämkning avsedd det möjligt beakta arbets-är göraatt attom
givarens goda och övriga omständigheter, såsom motivet för hand-tro
landet bestämmelsen bör tillämpas så den före-att varsamt attmen
byggande effekten inte förloradgår prop. l993/94:l86 f..52 Mans.
kan bakgrund detta uttalande fråga sig hur striktmot äransvaretav

förarbetenal också skäl för avgift medavsett att att ettvara. anges en
strikt det ofta uppenbart bristen i arbetsmiljönär äransvaret att äratt
resultatet inom företagetnågon gjort sig skyldig till vårds-attav en
löshet kan reda varit vårdslös prop.utan att utman vem som
1993/942186 f.. Straffansvar46 kan alltså omöjligt utkrävaatts. vara

utfört tids- och resurskrävande undersökningtrots att man en av var
vårdslösheten ligger formellt och reellt. tolkningEn lag-är att
stiftaren egentligen inte har varit efter striktute ett utanansvar en
ordning där det räcker konstatera överträdelse har skett iatt att en
verksamheten och denna har sin grund åtminstone i oaktsamhet.att

Den omständigheten gärningsman inte kan utpekas innebäratt en
inget hinder för straffa juridisk för brott i verksamhetenatt en person
jfr avsnitt oftastlO.5.2. Det ointressant för den juridiskaär personens

gärningsman. Vi vill dock i sammanhangetär påpekaansvar vem som
utredningssvårigheterna knappast bör överdramatiseras. Arbetsmiljö-att

lagens Straffansvar företagaransvar och svårigheterna identifi-är ett att
den ansvarige i allmänhet endast inom företagettera avser vem som

bär företagaransvaret i enskilt fall.ett
Möjligheten till avgiftsföreläggande torde heller inte innebära stora

samhällsekonomiska fördelar i förhållande till strafföreläggande.
Sammanfattningsvis finns det många skäl talar för deattsom

aktuella avgiftsbestämmelserna inte behövs straffansvar för juri-om
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speciell konstruktionAvgiften har emellertidinförs.diska enpersoner
enkelt kan begränsas tilltillämpningsområdet sättgör ettattsom

förfinnas goda skälöverträdelser där det kansärskildasådana att
konkurrerandeAvgiften inte hellerför straff.avgift i ställetanvända är

innebärsanktionsavgift alltidföreskriftstraff eftersommed enomen
intebakgrunden lämnarangivnaavkriminalisering. denMot nu

arbetsmiljölagen skallbestämmelsen i 8 kap. 5 §förslagnågot attom
anledningutgångspunkter intefrån våraavskaffas. Vi har göraatt

med grund-väl förenligkonstruktionenbedömningarnågra ärav om
normgivningsmakten.förtankarna

Vattenföroreningsavgift12.5.4

straff-bortföreslår VattenföroreningsavgiftenVi tasatt om
införs.för juridiska personeransvar

enligt lagenvattenföroreningsavgift skallavgiftsärskildEn
det inomfrån fartygföroreningåtgärder1980:424 tas ut,mot omom

Östersjöområdetoch ekonomiskasjöterritoriumSveriges samtzon
obe-och utsläppet intesläppts oljavattenområdenutanför dessa ärut

behållasfartyg skallsläppas frånnämligen inteOlja fårtydligt. utanut
för olja.mottagningsanordningar Vatten-tillombord eller avlämnas

olyckshändelse,till följdocksåföroreningsavgift skall uttas avom,
begränsats såutsläpp inte harolja och sådantfrån fartyg släpps ettut

möjligt.långt det är
påförasAvgiften skalltillfallerVattenföroreningsavgiften staten.

fartygetsöverträdelsenvidfysiska eller juridiskaden varperson som
drift utövadesfartygetsinflytandetavgörandedetredare. Om över av

denavgiften dock påförasskallredarens ställe,inågon perso-annan
detpåföras avgiften enligtskallinte någonFinns det som nusomnen.

fördröjt fast-blir väsentligtärendetdet inteeller kan attutansagts
överträdelsenden vidavgiften påförasskallställas denne är, somvem

solidariskt förpartrederiiDelägarnafartygets ägare. ett ensvararvar
avgift.ålagt

tillbestämmas med hänsynVattenföroreningsavgiften skall ut-
bruttodräktighet enligtstorlekfartygetsomfattningsläppets samt en

till omständig-vattenföroreningsavgift med hänsynviss tabell. Om en
eller efter-får den nedsättasuppenbart oskälig,framstårheterna som

ges.
kustbevakningen.vattenföroreningsavgiftFrågor prövas avom
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vattenföroreningsavgift får överklagasKustbevakningens beslut om
tingsrätt sjörättsdomstol i den därbesvär hos den är ortsomgenom

meddelat det överklagade beslutetvid kustbevakningenden enhet som
bestäm-i domstol gäller i tillämpliga delarhar sitt Vid talansäte.

för vilket kan följarättegångsbalken åtal brott intemelserna i om
finns också bestämmelser säkerhetsåt-straff böter.svårare Detän om

kvarstad i brottmålBestämmelserna i rättegångsbalkengärder. om
åklagare företräder i mål vidgäller i tillämpliga delar. Allmän staten

beslut kustbevakningen har överklagats.domstol rörande av som
Vattenföroreningsavgiften konkurrerar med ansvarsbestämmelser-

uppsåtligen eller oaktsamhet släpperdet denpå sättet utatt som avna
döms till böterunderlåter begränsa utsläpp vådaolja eller ettatt av

belagd medfängelse i högst två år, inte gärningeneller är stränga-om
befälhavaren,brottsbalken. Enligt straffskala dömsstraff i sammare

i den tillsyn behövs för utsläpp inte skallhan har brustit attsomom
eller föreskrifter har meddelats med stödske i strid lagenmot som av

har överlåtit för tillsynen hante-lagen. befälhavarenOm överansvaret
befäl visst befälringen ombord skadliga till visst ellerämnen omav

till följd tjänstens beskaffenhet, gäller vad harhar sådant nuansvar av
befälet.i stället detsagts

sanktionsformVattenföroreningsavgiñen infördes årsom en ny
lagstiftningen,uttrycktes i förarbetena till tänktdet1984. Den somvar,

straffpåföljderna. Utifråntill de sedvanliga dekomplementettsom
det uppenbart lagen åtgärderutgångspunkter redovisat är att omsom

från fartyg lag bör tillhöra det selektivaförorening ärmot en som
således den juridiska i verksamheturvalet och där person vars en

straffas för denna. Samtidigt det likaöverträdelse skett skall är uppen-
bestämmelserna vattenföroreningsavgift inte kan bibehållasbart att om

det införs regler straffansvar för juridiska denMotpersoner.om om
funnit det naturligt lägga fram förslagbakgrunden har att ett attom

vattenföroreningsavgift skall avskaffas. Vi harbestämmelserna om
från den aktuella lagen exempel sådan lagdärvid utgått är ettatt en

det lämpligt riksåklagaren, efter samråd med kust-där kan attvara
bevakningen och Sjöfartsverket, meddelar allmänna råd angående
tillämpningen vid strafföreläggande särskilt sikte påjust dennatarsom
lag jfr avsnitt Vår bedömning sådana allmänna13.7. ärnärmare att
råd väsentligt skulle kunna anknyta till vad gäller föri allt som nu
vattenföroreningsavgifter. således, i likhet vad för-med viDenna är
ordar beträffande straffet för juridiska baserad över-personer,

objektiva karaktär och utifrån detta angiven i antalträdelsens rent
anknyter också enligt bedömning välbasbelopp. Beloppsnivåerna vår

straff förtill de förordar det gäller juridiska Attnär personer.som
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förslag inte lagförasriktigt överträdelser enligt vårt skulle kunnagrova
strafföreläggande inte något avgörande hinder. Ettgenom ser som

införande straffansvar för juridiska bör kompletteras medav personer
angående jurisdiktion bestämmelserna ibestämmelser motsvararsom
ñskelagen49 och 50 1993:787.

bör emellertid i sammanhanget strykas under lagenDet att om
vattenförorening från fartyg föråtgärder närvarande utredsmot av

oljeutsläppsutredningen naturliga skäl kan denK 1996:05. Av utred-
lagstiftningen bredare perspektivningen varitänta ettupp ur som

möjligt för Vi har därför förståelse för vill avvakta denoss. om man
utredningens förslag innan det ändringar beträffandenågragörs vatten-
föroreningsavgifter. vi ändå böra lägga fram konkretAtt ansett ettoss
förslag sammanhänger med oljeutsläppsutredningen i avvaktanatt

förslaghur våra bedöms saknar möjlighet sitt område föreslåatt en
lösning bygger den generella ändring föreslår. Det ärsom som
därför möjligt det kan bedömas beredningsmässigt lämpligtatt attsom

hapåjust detta område samordning mellan de olika utredningsförs-en
lagen förslag ivåra övrigt bereds i särskild ordning.även om

Övertidsavgift12.5.5

föreslår avgiftenVi bort.tasatt

Arbetstidslagen 1982:673 gäller med vissa undantag varje verksamhet
arbetedär arbetstagare utför för arbetsgivares räkning. undantagEtten
i arbetstagarensarbete utförs hem eller under sådanaär annarssom

förhållanden det inte kan arbetsgivarens uppgift vakaatt attanses vara
hur arbetet ordnat.över är

Enligt arbetstidslagen får det undantag från lagens tillämpninggöras
i dess helhet eller från vissa bestämmelser. Sådana undantag görs

kollektivavtal har slutits eller godkänts centralgenom som av en
frånarbetstagarorganisation. Vissa undantag lagens bestämmelser får

också med stöd kollektivavtal har slutits lokalgöras även av som av en
arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under tiden av
högst månad, räknat från dagen för avtalets ingående. Kan etten
kollektivavtal inte träffas får arbetarskyddsstyrelsen, det finnsom
särskilda dispensskäl från vissa bestämmelser.ge

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen skall övervaka efter-
levnaden lagen och de föreskrifter meddelas med stödav som av
lagen. Yrkesinspektionen får meddela förelägganden förbud.eller
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oaktsamhet bryteruppsåtligen ellerarbetsgivareEn mot ettavsom
meddelat skallYrkesinspektionen hareller förbudföreläggande som

gäller dock inteår.fängelse i högst Dettaellertill böterdömas ett om
emellertidfinnsförenats med vite. Detförbudet harellerföreläggandet

skallarbetsgivarestraffbestämmelser i lagen. Enandraäven typer av
oaktsamhet har anlitatuppsåtligen ellerhantill böter,dömas avom

arbetstid ochordinariebestämmelsernai stridarbetstagare mot om
förlägg-arbetstidensdeltidsanställning ellermertid vidövertid,jourtid,

anteckningarbestämmelsernabryterarbetsgivarening. En mot omsom
Även dentill böter.mertid skall också dömasochjourtid, övertidom

förhållanden vikt,uppgifteroriktigalämnararbetsgivare avomsom
tillhandlingar dömsupplysningar ellertillsynsmyndighet begärnär en

böter.
sanktionsavgifter övertids-bestämmelserocksåfinnslagenl om -

sanktionsavgift överlapparför dennaTillämpningsområdetavgift.
detsåledes med dessa. Närkonkurrerarochstraffbestämmelserlagens

övertidfår viss bestämdarbetstid,ökadsärskilt behovfinns tasett av
olyckshändelse ellerellerövertid.s.k. allmän Har natur-ut, annanen

verksamheten elleravbrott iomständighet vållatoförutsebarliknande
skada liv,eller försådant avbrottfara föröverhängandemedfört

den utsträckningför arbete iövertidfåregendom,hälsa eller uttas
för arbetsställetnödfallsövertid. detOms.k.förhållandena kräver,som

avtalsområde arbetetarbetstagarorganisation inomlokalfinns varsen
arbets-förutsättningendast undernödfallsövertidfaller, får attuttas

Nödfalls-övertidsarbetet.organisationenunderrättargivaren snarast om
från arbetets börjantid två dygnlängreunderövertid får inte änuttas

arbetarskyddsstyrelsen. Omhoshar söktstill arbetettillståndutan att
övertid ellerallmänbestämmelsernaöverträderarbetsgivare omen
fått dispens,kollektivavtal eller haha stöd inödfallsövertid, utan att

juridiskafysiska ellerdenöveitidsavgift. Avgiftenutgår tas ut av
begåtts.överträdelsen hari vilkenverksamhetdenutövarperson som

hararbetstagareoch för varjeövertidotillåtenvarje timmeFör som
detavgiftenbestämmelsernaanlitats i strid utgör procentmot aven

gälldeförsäkringallmän1962:381enligt lagenbasbelopp somom
nedAvgiften kanbegicks.överträdelsentidpunkt då sättasvid den

föreligger. Frågoromständighetersärskildaefterges över-eller omom
skallefter ansökanallmän domstoltidsavgift görasprövas avsomav

överträdelsen be-tidpunkt dåfrån deninom två årallmän åklagare
bestämmelserna i rättegångs-gälleransökanfråga sådangicks. I om

straff böter,kan följa svårarevilket inteför brott, änbalken åtalom
har förflutitbrottmål. Sedan fem årkvarstad ibestämmelsernaoch om

övertidsavgiftbegicks, fåröverträdelsentidpunkt dåfrån den tas ut.
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Övertidsavgifter tillfaller staten.
Övertidsavgiften förslag genomförs. likhetbör bort vårt ltas om

vattenföroreningsavgift bör det finnas förutsätt-med vad gällersom
för meddela allmänna råd för tillämpningen strafföre-ningar att av

till vad gäller för beräkningenläggande anknyter desom avsom
avgifterna.nuvarande

avgift enligt utlänningslagenSärskild12.5.6

föreslår avgiften bort.Vi att tas

kap. utlänningslagen finns bestämmelser påföljderI 10 1989:529 om
för straffansvar dels avgifter. har utlänning i sinbrott, dels Den som en

fastän utlänningen inte har föreskrivet arbetstillstånd döms tilltjänst
omständigheterna försvarande till fängelse i högstböter eller, när är ett

fysisk ellerjuridisk har utlänningår. Enligt skall7 § en person som en
fastän denne inte har arbetstillstånd,i sin tjänst oavsett om ansvar

utkrävs, särskild avgift.betala en
hälftenvarje utlänning avgiften det basbelopp enligtFör utgör av

lagen allmän försäkring gällde överträdelsen1962:381 närom som
upphörde. överträdelsen har pågått under längre tidOm än treen

förmånader, avgiften varje utlänning i stället hela basbeloppet.utgör
eller efterskänkas, särskilda omständigheterAvgiften får minskas om

talar för det.
påförande avgift allmän domstol efterFrågor prövasavom av

ansökan, skall allmän åklagare inom två år från detgöras attavsom
talan bestämmel-överträdelsen upphörde. fråga sådan tillämpasl om

rättegångsbalken åtal för brott vilket inte kan följaiserna om
straff böter och bestämmelserna kvarstad i brottmålsvårare än om

efter det överträdelsenmotsvarande fem år har gåttNärsätt. att upp-
hörde, får avgift inte påföras. Avgiften tillfaller staten.

Avgiften behövs inte juridiska kan ådömas böter ochom personer
Ävenden bör förslag genomförs. fallsåledes bort vårt i detta ärtas om

den uppfattningen det bör kunna meddelas allmänna råd förattav
tillämpningen vid strafföreläggande anknyter till den nuvarandesom
avgiftsberäkningen.
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lagen 1989:532Särskild avgift enligt12.5.7 om

anställning fartygtillstånd för

föreslår bort.avgiftenVi tasatt

avgiftsbestämmelser. harbåde straff- och Denfinns ocksåHär som en
föreskrivet anställ-utlänningen inte harutlänning i sin tjänst atttrots

försvåran-eller, omständigheternaningstillstånd döms till böter ärnär
högst år.de, till fängelse i ett

utlänningjuridisk harskall fysisk ellerVidare person som enenen
anställningstillstånd,har föreskrivetdenne intei sin tjänst, atttrots

Bestämmelserna avgiftens storlek ochsärskild avgift.erlägga omen
i utlänningslagen.bestämmelsernaförfaranden motsvarar

kan ådömas böter ochjuridiskaAvgiften behövs inte personerom
genomförs.förslagbör således bort vårtden tas om

Skattetilläggl2.5.8 m.m.

sanktionsavgifter börVår dessabedömning övervägasär att
varit möjligt förutgångspunkterutifrån allsidiga än sommer

oss.

Dessförinnan kundeinfördes årskattetillägg 1972.Reglerna över-om
Skattemyndighetenuppgiftslämnande tillreglernaträdelser av om

medföra straff.endast
och förvalt-beskattningsmyndigheterSkattetilläggen handläggs av

straff-dettidigare vid sidanningsdomstolar och ligger sagts avsom
strikt, dvs.principför skattetillägg irättsliga Ansvaret ärsystemet.

överträdelsereller uppsåt, och vidkrav oaktsamhet ärsmärreutan
Reglernareaktionen från samhällets sida.skattetillägg ofta den enda

med straff.dock i och för sigkonkurrerar
skatt-verkningsfullt medelSkattetillägget attmotettanses vara

Skattemyndig-uppgifter tillfelaktiga och ofullständigaskyldiga lämnar
läm-uppgiftereffektivitet ligga i deheterna. Systemets att somanses

bedömningengrund förskattskyldige, direkt kan läggas tilldennas av
skall påföras.skattetilläggav om

skattetilläggskalltaxeringslagenEnligt kap. § 1990:324, TL,5 l
uppgift tilloriktigskriftligenpåföras skattskyldig lämnatsom en
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ledning för sin taxering. beslut skattetillägg fattasInnan skallett om
den skattskyldige tillfälle sig. tillägg skall påförasFöratt yttra attges
krävs det deninte skattskyldige förfarit vårdslöst eller haft uppsåtatt

undandra skatt, det räcker den skattskyldige lämnatatt utan att en
oriktig uppgift. det dock frågaOm uppenbara felräkningar ellerär om
misskrivningar eller oriktiga yrkanden eller den skattskyldigeom
frivilligt den oriktiga uppgiften skall tillägg inte påföras. Skatte-rättat
tillägg skall inte heller påföras den oriktiga uppgiften hade kunnatom

med stöd kontrolluppgifter i inkomstslagen tjänst och kapital.rättas av
Tillägg utgår vid inkomsttaxeringen med 40 eller den20 procent av

skatt skulle ha undandragits den oriktiga uppgiften hade följts.som om
lägre tillämpas bl.a.Den den oriktiga uppgiften harprocentsatsen om

eller hade kunnat med ledning kontrollmaterialrättats rättas av som
normalt tillgängligt för Skattemyndigheten och varit tillgängligtär som
för föremyndigheten utgången november taxeringsåret.av

Skattetillägg skall också påföras avvikelse har skett frånom en
deklaration skönstaxering kap. första5 2 § stycket Sköns-TL.genom
taxering kan ske skatt eller underlaget for skatt inte kan beräknasom
tillförlitligt grundval lämnade uppgifter. falldessa påförslav
skattetillägget inte på grund oriktig uppgift grundutan attav en av
deklarationen varit bristfällig denså inte kunnat läggas till grundatt
för taxeringen.

skattskyldigeden underlåtit lämna deklarationHar att trots att
föreläggande deklarera skickats till honom skönstaxeras han ochatt ut

honomskattetillägg påförs med anledning skönstaxeringen. In-av
inomkommer deklaration viss i lagen angiven tid skall emellertid

undanröjas.skattetillägget Skattetillägget syftar alltså till förmå denatt
sinskattskyldige fullgöra deklarationsskyldighet.att

Subjektiva bedömningar kan ske eftergiftsgrunderna. Dessagenom
skall beaktas självmant skattemyndigheten. skattskyldige harDen iav
princip bevisbördan för eftergiftsgrund föreligger. skatte-Ettatt en

eftergestillägg skall den felaktiga uppgiften har samband med denom
skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande
förhållande kap. skattetillägg skall vidare efterges5 6 § TL. Ett om
den oriktiga uppgiften kan ursäktlig med tillhänsyn uppgiftensanses
beskaffenhet eller särskild omständighet. Slutligen skall ettannan
skattetillägg efterges det framstår uppenbart oskäligt att ta utom som
tillägget. eftergesSkattetillägg får helt det belopp kunde hanär som
undandragits felaktigheten eller underlåtenheten ringa.ärgenom

Skattetillägg utgår gärningen medför straff enligt skatte-oavsett om
brottslagen eller inte. Vid kontakter med Riksskatteverket har verket
betonat skattetillägg skall åläggas i samtliga fall där det finnsatt
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skallSkattemyndigheten görafråganochFörutsättningar an-att om
också Riks-åläggs seskattetilläggpåverkasåtal intetillmälan attav

straff-Vidf..och 138641996:32RRVrevisionsverkets rapport s.
fallvissaemellertid iskattetilläggetkanskattebrottförmätningen

beaktas.
inomintesjälvdeklarationförseningsavgiftEn tas ut gesenom

denbristfälligsåsjälvdeklaration atteller ärtidföreskriven om en
Sådantaxering.grund förtillliggaägnadinteuppenbarligen är att

medskattskyldigaoch andrakronor000medaktiebolag 1påförsavgift
skall lämnaföreläggandeskattskyldig,kronor. Har utan500 somen

augustiden ldeklarationmedkommitinte senastsjälvdeklaration,
medkommitendastdessförinnanhar hanellertaxeringsåretunder

uppenbarligendeninnehållbristfälligtsåmedsjälvdeklaration atten
förseningsav-taxering, bestämsförgrundtillliggaägnadinte är att

Förseningsavgift kanbeloppet.angivnadetfyra gångergiften till nyss
självdeklarationförenkladharskattskyldigpåförasockså avgett ensom

föreläggandeföljtinte atttidföreskriven ettinom enavgesommen
föreläggandet.iföreskrivsden tidinomsjälvdeklarationsärskild som

uppbygg-principisanktionsavgifter medBestämmelser sammaom
1994:200,mervärdeskattelagenfinns itaxeringslageninad som

prisregle-ochpunktskatter1984:151lagen1994:1550,tullagen om
frånsocialavgifteruppbörd1984:668lagenringsavgifter, avom

alkohol-privatinförselbeskattning1994:1565lagenarbetsgivare, om
ochunionenEuropeiskamedlemlandfråntobaksvaroroch ärdrycker

1988:3273.fordonsskattelagen
detingå iskallskattebrottslagenibestämmelsernaföreslårVi att

kunnaalltsåkommerjuridisk atturvalet. Enselektivas.k. person
Omskatteskyldigheten.denskattebrottstraffas för egnaavsersom

dettainnebärskattetilläggenbeträffande attinteändringnågon engörs
fysiskaförgällerjuridisk sätt personer,som nusammaperson,

prin-Frånskattetillägg.ochstraffbådedrabbaskunnakommer att av
ifrågasättas.kanordningdettautgångspunktercipiella är somen

etablerad delintegrerad ochemellertid såSkattetilläggen utgör aven
utanförliggadet måsteskatteområdetpåsanktionssystemet att anses

vidd.hela dess Enitilläggenutredningsuppdrag prövavårt att even-
allsidigafrånsåledesbördessa övervägasförändringtuell merav
bl.a. dehärVi erinrarförmöjligavaritutgångspunkter än omoss.som

delbetänkandeskattekontrollutredningensitagitsfrågor uppsom
skatteutredningen.ochEuropakonventioneniArtikel 61996:116 om

förseningsavgift.bestämmelserfinnsfastighetstaxeringslagen om
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12.6 Sanktioner för överträdelser EG-rättenav

Inledning12.6.1

kortfattad beskrivning EU-samarbetet forEn och olika sanktionerav
överträdelser har lämnats i kapitel framhållasEG-rätten kanDetav

regel- och kontrollsystemen inom komplexa.EG-rätten mycketäratt
det gäller de s.k. miljöstöden inom jordbruket framgårNär betän-av

kandet Administrationen jordbrukspolitikEU:s i Sverige SOUav
det finns beaktansvärd risk jordbrukama helt enkelt1996:65 att atten

inte vågar söka stöden beroende oklarheter i regelverket, ocksåsom
utformats med tyngdpunkt sanktionsreglema.

Utveckligen inom den överstatliga EG-rätten inom konven-samt
tionsarbetet i mellanstatliga s.k. tredje pelare, också oerhörtEU:s är
snabb och svår överblicka. Utvecklingen brukar beskrivasatt som
dynamisk. kan det inte uteslutas fler rättsområdenDessutom änatt nu
i framtid kommer omfattas det överstatliga samarbetet. Tänk-atten av
bart det drivs fram i fall områdenvissaär attt.ex. varten gemen-

Straffrätt för-och Att någon heltäckande bildprocessrätt.sam ge av
hållandet mellan nationella sanktioner sigoch EG-sanktioner låterrent

bakgrundenden här inte göras.mot

svenska sanktionssystemetl2.6.2 Det

straffansvar for juridiska kommerVi bedömer ettatt personer
medel föranvändandet kriminaliseringunderlätta ettatt av som

for överträdelser bestäm-effektiva sanktioneråstadkommaatt av
i EG-förordningar.melser

sanktio-skyldighetenuppfyllaprincip valthar hittills iSverige attatt
avsnitt 6.5.kriminalisering seöverträdelser EG-rätten genomnera av

fram-ske ikommerfrån såVi i överväganden ävenutgår våra attatt
sanktionerasavgöranden skall EG-rättentiden. Enligt EG-domstolens

liknandeden nationellabestämmelser i rättensätt omsomsamma
eftersomstraffrättsliga sanktionerföröverträdelser. talar över-Detta

förhållanden fore-liknandereglerarträdelser lagbestämmelser somav
svenskträdesvis straffbara i rätt.är

också harSverigeVi vill detta sammanhang pekadock i att
ochavkonkurrensskadeavgiftenbeträtt införandetväg genomen annan

avsnittdessa avgifter imarknadsstömingsavgiften. Vi har berört
12.5.l.
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marknadensden inreinriktadehuvudsakligenEG-reglema är
näringsverksam-inriktadeskälnaturligadärförochfunktion är av

juridiska istraffakanintebristdärförhet. Det är att personeren
fysiskariktaskan ärstraff enbart t.ex.Sverige. Att mot enpersoner

detvid sidanliggerkonkurrensskadeavgiftenhuvudorsak till att av
framhöllskonkurrenslagentillförarbetenastraffrättsliga Isystemet. nya

för-överträdelserviddömdesbötesstraffindividuellade ut avatt som
ekono-litenpåfallandehadekonkurrenslagengamlai denbuden en

fördelarekonomiskatill deförhållandeibetydelsemisk stora som
ingripandeförbuden.överträda Mervinnakundeföretagen attgenom
ändamåls-önskvärda ellervarkenfängelse ansågsi formpåföljder av

ekonomiska sank-avskräckandemedordningförtaladeenliga. Det en
30.1992/93:56företagen prop.direktriktaskundetioner mot s.som
ord-rimligareochbättrefalldet i mångauppenbart ärDet är att en

EG-rättsligöverträdelseverksamhetiföretagning ett enavenvarsom
verksamheteninomfysiskstraffasbestämmelse sker, än personom en

för-skulle alltsåjuridiskastraffamöjlighetstraffas. En att personer
påöverträdelser EG-rättensanktionemainriktningenbättra mot avav

förordningar-idirektverkande sanktionerfinnsdet inteområden därde

na.
be-elimineraskulle ocksåjuridiskaförstraffansvarEtt personer

befogatsärskiltdär detområden attsärlösningarhovet ansesav
fallet på detvaritföretag,direktsanktionerrikta t.ex.mot som

området.marknadsrättsligaochkonkurrens-

Ramförordningen12.6.3

det kanväckasskallnormalt inteåtal antasförordarVi att om
med-kommerramförordningenenligtförfarande attvisstatt ett

ingripande.tillräckligtsanktioneradministrativaföra ärsom

bidragssystemomfattandemycketbidragsfusk inom EU:sFrågan om
påtagligt Detblickpunkten påkommit i sätt. antastidhar på ettsenare

förordning EG,Rådetsmissbrukas.EU-budgetenatt stora avsummor
skydddecember 1995den 182988/95EURATOM avomavnr

kommit tillharfinansiella intressengemenskapernas motEuropeiska
bakgrunden.den

riktar sigbedrägerikampeninriktningmedSanktioner mot som
införassuccessivtkommerfinansiella intressengemenskapernas attmot

avsnitt 6.4.påkallat sedär detEG-förordningari allt flera är
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närvarande hurFör det inte möjligt uttala sig deär strängaatt om
administrativa böterna kommer bli. fråga avsiktligtDet äratt en som
lämnats s.k. ramförordningen.obesvarad utarbetade den Mannär man

föreslå lämpliga sank-ville lämna spelrum till kommissionenstort att
beskaffenhet.tionsnivåer beroende de olika sektoremas särskildapå

administrativa böterna denOsäkerheten gäller i synnerhet de ävenmen
återbetala belopp medsanktion består i förpliktas ettatt somsom man

otillbörligen mottagitsviss överstiger deprocentsats summor somen
falli förekommandeeller undanhållits ränta.samt,som

enligt vad vi haradministrativa böterna detdet gäller deNär är
mycketbeloppsgränsema kommerinhämtat rimligt gissa attatt att vara

Ävenhöga.vida och de sanktionsbeloppen kommerhögsta attatt vara
de administrativaosäkerheten kan det bli det sättetär attstor,om
kommersanktionema kan riktas juridisk attmot varapersonsom en

dömasväl ingripande det straff kommer kunnaså utatt omsom som
med vårt förslag.straffansvar för juridiska införs i enlighet lpersoner

kommissionen inom konkurrens-kan detsammanhanget attnoteras
innebär den kanhar straffmätningsprincipervalträtten att statuerasom

exempel i enskilda fall.
framgåttEG-förordningarSanktioner regleras direkt i är somsom

kommer iadministrativa förfarandetdirekt tillämpliga i Sverige. Det
till behörigamyndigheterförsta instans skötas de utsettsatt somav

sanktio-myndighetenbehörigamyndigheter. beslut denHur ett omav
behöriga myndigheternalöst.inte Deskall överklagas ärär ännuner

behörigJordbruksverketdetutgiñssidandock utsedda. På ärär som
regional-avseendeNUTEKjordbruksfonden,myndighet avseende

sociala fonden. Påavseende denArbetsmarknadsstyrelsenfonden och
vad gällerbehörigGeneraltullstyrelsenintäktssidan det ärär som

införselavgiftema. lhandhartullarna och Jordbruksverket omsom
tullen.hjälpJordbruksverketsistnämnda arbete har av

inledaJordbruksverketåvilakommer alltså ettDet attattt.ex.
ellerböteradministrativaåläggandeadministrativt förfarande avom
ellerjordbrukaredensanktionemauppräknadenågon de motannan av

det slagoegentlighetbegåttdet jordbruksföretag som avses.avensom
oegentlighetenbedömninginnefattaPrövningen kommer att av omen

bedömningaroaktsamhet. Attellerhar begåtts uppsåtligen göra avav
MedJordbruksverket.uppgift försubjektiva rekvisit blir storen ny

bestämmasstorlekadministrativa böternassannolikhet kommer de att
konkurrensrätten.jfrstraffmätningbär stark prägelsättett avsom

för-straffrättsligtförfarandet får avbrytasadministrativaDet ettom
admini-beträffande faktiska förhållanden. Detfarande inleds samma

förfarandetdet straffrättsligastrativa förfarandet skall återupptas ärnär
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Härrättsgrundsatser.allmännastriderdetta inteslutfört, mot avsesom
proportionalitetsprincipen.handförstai

behörigaskall denförfarandet återupptasadministrativadetNär
denminstsanktiondentill utmäts motsvararmyndigheten att somse

kan dåmyndighetenochgemenskapsföreskriftenaisanktion angessom
vederbörande förålagtdomstol harsanktionerdebeakta ensom

myndighetenbehörigaalltså denTankenförhållanden. är attsamma
lindrigareslippainte kanjuridiskfysisk ellerskall till att personense

i förord-denEG-förordning. Kravet äriundan attän anges resp.som
uppfylls.sanktionsnivånningen föreskrivna

begåsoegentligheterenbartskallavsnitt 6.4framgått iSom som
administrativamedföraoaktsamhetorsakasuppsåtligen eller avsom

ramförord-irekvisitsubjektivadettaosäkert vadsanktioner. Det är
bedrivsverksamhetioegentlighetergällerningen innebär detnär som

juridiskainom denhos oegent-i juridisk dvs. personenvemperson,en
uppsåtmeddetSannolikt räckertäckt.subjektivtligheten skall vara

juridiskadenhandlarhelsthoseller oaktsamhet somvem som
bärakaninte någonsåledesoch det krävs attvägnar, sompersonens
jfroaktsamvaritellerhandlat med uppsåtföretagaransvar har

gällerdetföreliggerkonkurrensskadeavgiften. osäkerhetSamma när
verksamhet.näringsidkaresöverträdelser i enskilda

sanktions-mellankonkurrenssituationkan det uppståSom ensynes
svenskiEG-förordningar och straffbestämmelserbestämmelser i rätt.

detlångtutgångspunkt såförsta och självklar måste ärEn attvara
fråganharförfaranden. ramförordningenmöjligt undvika dubbla I

förestraffrättsligt förfarande kanreglerats det ettsättet att ett
förfarande får avbrytasadministrativt. administrativt såledesEtt ettom

förhållan-inleds beträffande faktiskastraffrättsligt förfarande samma
sådanuppfattning finns det flera skäl talarden. Enligt vår mot ensom

gäller det-juridiska principordning det gäller talan Inär mot personer.
näringsidkare.talan enskildamotsamma

sank-administrativaAnsvarsförutsättningama för döma deatt ut
mindrekommer sannolikttionema juridiska attmot varapersoner

juridiskde straffrättsliga. innebär åtalrestriktiva Detän motatt ett en
förutsätt-fall finns klaraogillas i då detkan komma att ettperson
måste detsådant falladministrativa böter.ålägga Iningar ettt.ex.att

administrativadetmyndighetenbehöriga återupptaåligga den attanses
ordningsådansanktioner.administrativa Enförfarandet och besluta
gäller ieffektivt.mindre Detutnyttjassamhälletsinnebär att resurser
intesanktionemaadministrativade ärkansynnerhet det antas attom

deriskerar. Omjuridiskastraff denmildare detväsentligt än personen
det tveklösthårdalikahårdare eller ärsanktionemaadministrativa är
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bättre det administrativa förfarandet får ha sin gång ochatt att man
avstår från åtal. Vid sidan frågan resursutnyttjande finns detav om en
påtaglig risk undergräver förtroendet till sanktionssystemet,att man om

juridisk först frikänns i brottmålsrättegâng fört.ex. atten person en
därefter förvaltningsmyndighet ådömas böter, kallasstrax av som

administrativa böter, för förfarande. allmänna förståelsenDensamma
för sådan ordning kan begränsad.antasen vara

Samordningen bör lösas regler innebär åtal skallattgenom som
väckas först efter anmälan från tillsynsmyndighet eller åtalen om

påkallat allmän synpunkt. fysiskOm eller juridiskärannars ur en en
kan åläggas administrativa böter eller andra administrativaperson

sanktioner och dessa böter kan tillräckligt ingripande bör till-anses
synsmyndigheten inte någon anmälan. Det kan inte hellergöra anses
påkallat allmän synpunkt väcka åtal. Vi återkommer frågantill iattur
avsnitt 14.5.
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skall juridiska13 Hur personer
bestraffas

Inledning13.1

föreslår straffet för juridiska skallVi ettatt varapersoner
kallas för företagsböter.penningstraff som

i och för sig skulle kunnafinns antal olika slags sanktionerDet ett som
Europarådets rekom-straff juridiskaanvändas Imot personer.som

finns uppräkning sanktionstyper. Därmendation 88Nr R en av
bl.a. följandenämns

reprimander,varning och andra-
avgörandet,publicering av-

penningstraff,och andraböter-
värdeförverkande,sak- och-

verksamhet,förbud vissutövaatt-
skattefördelar och bidragssystemuteslutning från samt-

tvångslikvidation.-

fall för närvarande inte lämpligtdet iVår bedömning ärär attvartatt
införa någon sanktionstraff för juridiska än ettannanpersonersom

sanktionen betecknaspenningstraff i övrigt börpenningstraff. Liksom
för juridiska från andrasyfte skilja böterböter. I att personersom

betecknas företagsböter. Viformer kan böterna lämpligenböter somav
företag i vissa fall kan kommaandramedvetna änär även attattom

straffansvar för juridiska Vidömas enligt reglerna personer. anserom
enkel och normalt träffande beteckningemellertid fördelarna medatt

innebära.den olägenhet detta kanöverväger som
ekonomiska sanktioner för juridiskahar tidigare diskuteratsDet om

ellerbör byggas efter penningbotssystemetmönster avpersoner upp
samband med bestämmelserna företagsbotdagsbotssystemet. I att om

i avsnitt lagstiftaren ställning förvi redovisar l3.2.1,antogs tog, som
Vi finner för del inte anledningdet förra dessa vår attsystem.av
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förändring i det hänseendet.föreslå någon
hur företags-övervägandenredovisar våraavsnitt 13.3-13.6l om

för straff-principer bör gällaoch vilkaböterna bör konstrueras som
beloppsmässigabehandlar frågan deavsnittmätningen. 13.3I om

följande avsnittet,företagsböter. det 13.4,för I tar uppramarna
uppfatt-för straffmätning. Enligt vårgrundernafrågan de allmännaom

bestämmelserna i kap.naturliga utgångspunkten 29ning denär att
det gäller bestämmaskall vägledandebrottsbalken även när attvara

straff för juridiska personer.
straff-dock anpassade för individuelltBestämmelserna i kap.29 är

det därför krävas andrahänseenden kommervissaI att typer avansvar.
för juridiskagäller straffmätning löverväganden detnär personer.

i kap.utgångspunkt i bestämmelserna 29medavsnitt 13.5 tar upp
frågandärefteravsnitt 13.6vissa sådana frågor. I tar omupp

betalningsförmåga skall kunnaden juridiskavilket sätt personens
avsnitt slut-böternas storlek. 13.7bestämmandet Ipåverka tarav
utfärdande strafföre-tillämpningsfrågor beträffandeligen vissa avupp

för juridiskalägganden personer.
dock förstegentliga överväganden skalltill våraövergårInnan

övervägandenför tidigarebakgrund redogörai avsnitt 13.2 omsom en
penningsank-och utformningen vissaför företagpenningsanktioner av

tioner tillämpas nu.som

existerandeBeräkningen13.2 av nu

sanktioner

förarbetenoch dessFöretagsboten13.2.1

straffmät-diskuteradesFöretagsböter Ju 1978:5promemorian Dsl
sanktion före-för ekonomiskoch beräkningssättningsgrunder moten

efter samladstraffmätningen skulle skeförordadesDär atttag. en
beskaffenhet omfattning, viktenbrottslighetens ochbedömning avav

gjortskadats, den vinst företagetintressedet allmänna samtsom som
ocksåpromemorian redovisades tvåföretagets betalningsförmåga. l

skulleberäkna företagsböter. Enligt denalternativa metoder att ena
anknytaandra metodenbestämmas direkt i Denböter attvarpengar.

bestämmelserna dagsböter.till om
domstolarna välha den fördelenDagsbotsmetoden ärattangavs

dvs.bötesbelopp enligt sådana principer,förtrogna med fastställa attatt
sedan be-sker i antal dagsböter,straffmätningenden egentliga som
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ekonomiska för-till beloppet efter beaktande den dömdesstäms av
skulle därför erbjuda viss garantihållanden. dagsbotsaltemativEtt en

domstolarna hade fastställaför jämnare rättstillämpning, än attomen
i inom relativt vidbetalningsskyldigheten pengar en ram.

förslag till lagtexterdepartementspromemorian FöretagsböterI -
skulleförordades dagsbotssystemet. Företagsböter1979:10Ds Ju

till antal minst och högstenligt det förslaget fastställas ett-ett av en
till belopp mellanhundrafemtio. Varje bot skulle bestämmas ett-ett

skäligt med hänsynkronor efter vadhundra och tiotusen prövassom
förhållandena ibetalningsförrnåga och de ekonomiskatill företagets

övrigt.
fönnågabedöma företagetsdiskuterades vidare olikaI PM:n sätt att

framfördes företagsbotensbetala möjlighetböter. En attatt som var
till fönnögenheten, då skullebestämdes i förhållandestorlek som

kapitalet i företagetsuppgifterna detkunna beräknas enligt om egna
marknadsmässiga värdetalternativ detbalansräkning. Ett attannat var

till grund förföretaget utgjorde, fick liggakapitalsamling,den somav
räknades framoch värdet ägandetföretagsbotenberäkningen att avav

förmögen-skattelagstiftningens regler värderingi enlighet med avom
likviditet.hänsynstagande till företagets Somkompletterad medhet, en

ledningmedföretagsboten kunde bestämmastredje metod attangavs
företagets vinst.av

Bl.a. framhöllshård kritik remissinstansema.Förslaget mötte attav
kompliceradbetalningsförrnåga skulle bliföretagetsberäkningen av

frågandel handläggningstiden skulleavsevärdoch upptasatt avaven
fanns anledningVidare framhölls detberäkning.botens attattom

betal-minska företagets synbaramanipulationer i syfteräkna med att
ningsförmåga.

intryckhade tagitFöretagsbot 1984:5promemorian Ds JuI man
föreslog dendagsbotstanken.kritiken Dessutom attmot nyamanav

vinsteliminerandebestraffande ochsanktionen skulle få både ettett
bestraffningskall innefatta såvälinslag. sanktionFör ettsomsomen

i sigfördelar dagsbotssystemförverkande ekonomiska är ett enav
företags-Kommissionen förordade såledesmindre lämplig lösning. att

iskulle fastställas direktboten pengar.
skulle gälla vid bestämman-straffmätningsprinciperAllmänna även

allmänti skulleföretagsbotens belopp. Reglernade ämnet varaav
betydande frihet bestämmaskulle hahållna och domstolarna atten

i det enskilda fallet.efter omständigheternaboten
desärskilt inte i någotKommissionen betonade ut-att avman

detaljeradestuderat, kunnat finnaländska rättssystemen mansom
beräknas. frågorföretagssanktioner skall Dessaregler hur över-om
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rättstillämpningen.lämnades alltid till
deti företagsboten ansågsdet bestraffande inslagetdet gällerNär

tillmättesförfarandets och omfattningbrottsliganaturligt det artatt
då inte barabrottslighetens avsågsbetydelse. Medavgörande art

eventuella vinst-sådana omständighetersvårhetbrottets ävenutan som
begåttsskadats, brottetde allmänna intressenmotiv, vikten omsomav

i företagetgämingsmannens ställningeller oaktsamhet,uppsåtligen av
utföras ellerbrottet skulleföretagsledningen beordratoch att omom

minne.med dess godastånd dess vetskap ellerdet kommit till utan
Även skulle med i bedömningen.frågan återfall tasom

brottslighetenfördelarvärdet de ekonomiskaGenom att somav
särskilt skullemedföra för näringsidkarenvarit ägnadmedfört eller att

vinsteliminering uppnås.sanktionsberäkningen skulle lbeaktas vid
vinster brottetinte lägre deföretagsbotenprincip skulle änsättas

brottet varithänvisade till vinstermedfört. Genom ävenatt somman
förväntadeklart värdetmedföra skulle det ävenägnat attatt avvara

till grund för beräk-vinster skulle liggarealiseradeinteännumen
företagsboten.ningen av

minimibeloppförslag skulle lagenkommissionensEnligt ettange
tilldessa 10 000för företagsboten. Inommaximibeloppoch ett ramar,

bestraffa och konfiskeramöjligtskulle detkronor,3 000 000 attvara
vinsten brottslighetspeciella falldevinster. I överstegnär treav

förverkande och företags-med hjälpdrasmiljoner fick vinsten av
bestraffning.boten enbart dömas ut som

i allmänhet.kommissionens förslaggodtogsremissbehandlingenVid
särskiltförhållanden inteekonomiskaföretagsUppfattningen att ett

bifall eller lämnadesstraffmätningenvidskulle beaktas utanvann
remissinstanserna.majoriteterinran avav en

1985/86:23i propositionenDepartementschefen ansåg prop. att
med utfonnabetydande svårigheternapekat dekommissionen att ett

till betalnings-foretagsbot där hänsynför beräkning tasstorsystem av
närings-denna bakgrundståndpunkt blevfönnågan. Hans attmot en

avgörandeskulle tillmätas någonställning inteekonomiskaidkares
samtidigtpåpekadefastställas, hanboten skallbetydelse attnär men

slag.omständigheter dettafrånmöjligt helt bortsedet inte att avvar
företagsbotendepartementschefenSammanfattningsvis ansåg att

för-straffmätningsliknandedirekt iborde bestämmas ettpengar genom
samtliga omständighetertilldomstolen hänsynfarande där tar som
omfattning värdet deochBrottslighetensföreligger i målet. samtart av

medföra denmedfört eller kunnatbrottetekonomiska fördelar varsom
bedömningen.utgångspunkten förnaturliga

företagsbotenframförtshade kritikyttrandelagrådetsI mot att
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vinst och bestraffa.eliminera Dettafunktioner,skulle ha två attatt
propositionen enbart skulle haenligtföretagsbotenledde till att en

kundelämplig bestraffningVid bedömningenbestraffande funktion. av
beaktas.vinstmotivdock bl.a.

för överträdelserEG-böter13.2.2 av
konkurrensrätten

mycketi avsnitt 6.2vi har behandlatKonkurrensreglema har ensom
i medlemsstaterna.gällandeinom EG.central ställning De rättutgör

införregleråberopa EG-rättensenskilda kan alltsåochFöretag
uppgiftisåledes haroch myndigheterdomstolarnationella attsom

ochlagstiftningen EG-rätten.nationellabeakta både den
principiellt förbudinnehåller framgåttkonkurrensrättEG:s ettsom
dominerande ställ-och missbrukkonkurrensbegränsande avtalmot av

marknaden.ning
kommis-föreskrifter fördetaljeradeförordning 17/62RådetsI ges

bestämmelserochprocedurreglerundersökningsmöjligheter,sionens
bestäm-ochkonkurrensreglemaöverträdelserförböter motavom

förordningen.melserna i
initiativ, konstaterarellerefter ansökankommissionen,Om eget

ellerartiklar 85Rom-fördragetsibestämmelsernaöverträdelse aven
foretagssammanslut-ellerberörda företagendeden ålägga86, kan

överträdelsen.medningarna upphöraatt
för-otillåtetenbarttillräckligtibland inteDet stoppa ettattanses

152 möjlighetenligt i artikelvidareKommissionen harfarande. att
böterforetagssammanslutningarföretag ellerålägga

BaelFramställningen of theCompetition law EEC, Vanbygger bl.a.
Competition,ofMarketoch Lawedition 1990 CommonBellis, second

editionChild, third 1987.Bellamy
i2 förordningarbestämmelseri andrafinns änbör detDet ävennämnas att nr

RådetsböterbeslutamöjlighetKommissionen17/62 t.ex.att omgersom
reglerdetaljeradedecember 1986den4056/86 22förordning EEG omavnr

sjöfarteni fördragetartiklarna och 86tillämpning 85för samt nrav
nämnda förord-deluftfart. Enligtkonkurrensregler förgäller3975/87 nusom

artikel iEnligt 14bötesskala dömasenligtningarna kan böter ut.samma
företagskoncentration kankontrollEEG 4064/89Rådets förordning avom

bestämmelserna.de nämndaenligthögre böterKommissionen ålägga än nyss
380m beslutförordningendet särskilt itidigarehar att ettnämnts omanges

Bakgrunden tordekaraktär.straffrättsliginte harböteråläggande varaav
för juridiskastraffansvari fråganprincipiella inställningTysklands perso-om

ner.
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kommissionen fastställerNär bötesbelopp skall den hänsyn tillett ta
både hur allvarlig överträdelsen och hur länge den pågått. Bötemaär
skall eliminera ekonomiska fördelar det otillåtna förfarandet samtav

Företagetavskräcka både det aktuella och andra från liknande för-
faranden i framtiden. Bötesstraffen har tiden, främst beroendeöver
avskräckningstanken, blikommit mycket höga.att

finns böter för överträdelser ordningsförseelsekaraktär.Det av
lägst och högst beräkningsenheter f.n.Böterna 100 5 000 ECUär ca

företag uppsåtligen eller8,50 kr, oaktsamhet lämnar orik-ettom av
tiga uppgiftereller vilseledande i ansökan icke-ingripande-en om
besked enligt artikel eller i anmälan gällande avtal,2 samten av nya

5.beslut och förfaranden enligt artikel eller4 enligtBöter samma
skala kan beslutas företag eller företagssammanslutningettom en
lämnar oriktiga uppgifter till begäran från Kommissionensvar en

upplysningar enligt artiklarna eller eller inte11.3, 11.5 12 någonom
lämnar uppgift inom den tidsfrist har fastställts besluten som genom

gäller företag ellerenligt artikel också11.5. Detsamma ettom en
framföretagssammanslutning inte lägger begärda räkenskaper eller

affarshandlingar i fullständigt skick vid undersökning enligtandra en
inte underkastar beslutad undersökningartikel eller eller sig13 14 en

enligt artikel 14.3.
talar EG-böter oftast de böter Kommissio-När man om avses som

företagssammanslutningar uppsåtligenfår ålägga företag och somnen
eller bestämmelserna i Romfördragets artikeloaktsamhet överträttav

eller artikel eller åsidosatt åläggande har be-85.1 86, ettsom som
förordningenslutats med stöd artikel 8.1 i där beslutatt ettangesav

Rom-fördraget förenasundantag enligt artikel 85.3 i kan medom
villkor och ålägganden. uppgår i dessa fall till lägst 000Böterna l

fåroch högst ECU eller högre belopp dockl 000 000 inteett som
föregående räkenskapsårs för10överstiga omsättningtio procent av

varje företag har deltagit i överträdelsen.som
EG-domstolen har tolkat omsättningsmåttet det detsättet att

omsättning, territoriella begränsningar ellerkoncerns hela utanavser en

Det ofta avvägningsfråga hur detaljerade uppgifterna skall Förär attvara.en
anmälningsförfarandet godtar kommissionen uppskattningar detunderlätta om

svårt få tillgång till exakta uppgifter och begär inte endast sakuppgifterär att
anvisningarna till den blankett skall användasbedömningar. 1ävenutan som

kommissionen utnyttjar sina befogenheter bötfallaerinras företagen att attom
uppsåtligen oaktsamhetendast sökande eller anmälare ellerom en en av

uppgifter felaktiga uppskattningar eller förtigerlämnar oriktiga eller grovt
falskalättillgängliga uppgifter eller uppskattningar eller avsiktligt uttalar

syfte icke-ingripandebesked eller undantag beviljat.omdömen i ettatt



bestraflas 365skall juridiskaHurSOU 1997: 127 personer

100-103/80. EnmålVerksamhetsgren över-till vissbegränsningar
proportion tilli rimligskall ståböternadockgripande är attnorrn

till bötes-kommamöjligtvarför knappastdetöverträdelsen är att upp
det sällaninnebörduttalat sighar ärDomstolenmaximum. attav

särskilt inteomsättningen,totaladenböternarimligt beräkna omatt
verksamheten.delmindreberörenbartöverträdelsen aven

företagålagtKommissionenbötesstraffethittills högsta ettDet som
överträdelserförPak 1992åladesvilket TetraECU,000 00075är av

motsvarade 2,2BötesbeloppetRom-fördraget. procentartikel 86 i av
oproportionerligtinteomsättning och ansågstotalaföregående års av

Förstainstansrätten.
detoch000 ECU,bötesstraffet 248 000det högstakartellFör ären

Överträdelsema mark-uppdelningavsåg1994.novemberålades i av
cementtill-involverade trettiotreprismanipulationer ochochnaden

åladeskartelleningick iföretagssammanslutningarFleraverkare. som
överklagats.harBeslutetO00 ECU.överstigande 10 000böter

beräknas.skallböternaregler för hurfastslagnafinns ingaDet
fall.från fall till Kom-utvecklatshapraxis kanKommissionens sägas

för vissatariffernågraförsökt utarbeta typöver-har intemissionen
bötesbestäm-fria skön vidsittfullt brukgjorti ställetträdelser utan av

olika.påtagligtöverträdelserbestraffat likartadefalli vissaningen och
svår-bedömarättspraxis. Fördock utläsaskangrunddragVissa attur

faktorer. Partemasantal olikabeaktasöverträdelseheten ettav en
överträdelserUppsåtligahänseenden.i olikabetydelseharkunskaper

ha sinkanöverträdelseoaktsamma. Enhårdare antasbestraffas än som
misstänkerföretaget inser ellerövervägande därmedvetetgrund i ett

grund-böter. Detföranleder ärotillåtet strängaförfarandedess äratt
beräkningargjorthakanföretaghöjsböterna antasläggande ettatt om

förväntadedeunderstigaskalleventuella böteroch uppskattat att
förfarandehögtbötesstraffetblirVidare ettfördelarna.ekonomiska om

harSjälvfalletavgörande. artentidigarestrid mediklart står avett
allvarligtKommissionenbetydelse.ocksåkonkurrensbegränsningen ser

prisbestämningochprissamarbetemarknad,uppdelningt.ex. enav
ställningdominerandemissbrukgällerled. detNärför ansesavsenare

tordeallvarligt. Bötemaprisdiskrimineringochbl.a. leveransvägran
åläggandeeftersig attinterättarföretag etthögaockså bli ettom

mildran-iverkarOmständigheterbeteende.visstmedupphöra ett som
medupphörtomedelbart har över-företagriktningde är ettt.ex. att

konkurrens-framtidaförhindraåtgärder förvidtagitochträdelserna att
undersökningen,tillmedverkat etthar attföretagöverträdelser, att ett

konkurrensbe-avhjälpaföråtgärdervidtaföretag attaccepterat att
stridabefunnitsharaldrig tidigareförfarandevisstgränsningen, ettatt
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fördragetsbestämmelserna i företag tvingatsmot isamt att ett ett
otillåtet förfarande ekonomiskt kraftfull affärspartner före-av en som

beroende slutligen företagär haft svår ekono-taget samt att ettav en
misk situation.

sammanhangetI kan Rådets förordningäven nämnas EEG nr
2299/89 den juli24 1989 uppförandekod för datoriseradeav om en
bokningssystem. Bakgrunden till dessa bestämmelser huvuddelenär att

lufttrañkföretagens bokningar datoriserade boknings-görsav genom
Bland tillträde tillsystem. vägran ellerannat att systemenanses en ge

uppställande oskäliga villkor för deltagande lufctrañkföretag ellerav
abonnenter, allvarligt missgynna lufttrafikföretag, resebyråer och i sista
hand konsumenterna. finnsHär också uppdelning i ordningsför-en
seelser och riktiga överträdelser.

Enligt artikel i förordningen16 kan Kommissionen beslutgenom
ålägga företag eller sammanslutningar företag böter 1 000 tillav
50 000 ECU de uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktigaom av
upplysningar till på begäran eller inte lämnar upplysningamasvar en
inom fastställd tidsfrist. Samma böter kan åläggas företag underen om
pågående undersökningar lägger fram begärda räkenskaper eller andra
affärshandlingar i ofullständigt skick eller underkasta sigvägrar att en
undersökning.

Vidare får Kommissionen vid överträdelser förordningen åläggaav
systemleverantörer, moderföretag, deltagande lufttrafikföretag och/eller
abonnenter böter på högst tio den årliga omsättningen i denprocent av
relevanta verksamheten vid det berörda företaget. bötesbeloppetNär
fastställs, skall hänsyn både till hur allvarlig överträdelsen ochtas är
hur länge den pågått.

Konkurrensskadeavgift13 .2.3

l993:20°Enligt konkurrenslagen kan Stockholms tingsrätt på talan av
Konkurrensverket besluta företag skall betala särskild avgiftatt ett en

5Denna strafflindringsgrund torde främst hänga med den mycketsamman
snabba och ibland något svårförutsebara utveckling EG-rätten, bl.a.av som
sker institutionemas uttolkning rättsreglema. Kommissionensgenom av

bötesbestämning många befogadstränga det gäller klara ochnäranses av vara
allvarliga överträdelser tveksam det gäller överträdelsernärmen mera som
konstateras först efter brutit mark tolkningatt man ny genom av
konkurrensbestämmelsema.
Vilken tidigare bygger på EG:s konkurrensbestämmelser.sagtssom
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handlareller någonföretagetkonkurrensskadeavgift, somom
förbudetharoaktsamhetelleruppsåtligen överträttföretagets vägnar av

lagen7 villkoråsidosattelleravtal ikonkurrensbegränsande ett sommot
med.förenatsförbudet harfrånundantagbeslutett om

avsiktligtförarbetenaenligtföreligga krävsskalluppsåt ettFör att
företagetshandlar vägnareller någonföretagetfrånhandlande som

vetskapmedbegåsellerkonkurrensen attsyfte begränsai omatt som
be-överträdelse kankonkurrensbegränsande. Enblirföljden anses

företagetshandlareller denföretagetoaktsamhetgången somomav
negativaskulle hahandlandetförutsettborde harimligtvis attvägnar

Bristandeförbjudet.slagdetkonkurrensen ärverkningar somav
innebörd ingetförbudens ärmisstagförbuden ellerkännedom omom

92.1992/93:56överträdelse prop.försvar för s.en
femfastställas till lägstskalloch dentillfaller tusenAvgiften staten,

dockbelopptill högreellerkronormiljonerfemoch högst ettkronor
föregåendeomsättningföretagetstioöverstigandeinte procent av

räkenskapsår.
omsättninghelaföretagetsförarbetenaenligtomsättningMed avses
förfarandetmarknadeller denprodukttill denbegränsning somutan

företagetsberördadetendast92. Det1992/93:56 ärprop.rört s.
finnsavgiften. Härbestämmandevidbeaktasskallomsättning avsom

fram-harKommissionentill EG-rätten.förhållandeskillnad i somen
beräkningvidomsättninghel koncemsfrånutgåmöjlighetgått att en

koncemföretag.förböter ettav
handläggskonkurrensskadeavgiftpåförande ettmålEtt somavom

följerdetkärande. AvKonkurrensverket atttvistemål. ärindispositivt
iyrkandebestämtutformaskallKonkurrensverket ettdet är som

för detta.stödtillåberopasomständighetervilkaoch somangepengar
derörandeutredningframläggauppgiftverketsockså attDet är

storlek.avgiftensinverkabörfalletspeciellai detförhållanden som
konkurrens-följertvistemålförreglerprocessrättsliga attvanligaAv

yrkats.vadbelopptill högre änfår bestämmasskadeavgift inte som
förföremålföretagvarjeför ärsärskiltfastställasskallAvgiften som

överträdelsen.idelaktighetföretagsvarjespeglaskalltalan. Den
till hurhänsynsärskildskallfastställskonkurrensskadeavgift tasNär

fallringapågått. lhardenlängeoch huröverträdelsenallvarlig är
övergripandeförarbetenaavgift påföras. lskall ingen ensomanges

hindra,syftetillde harförbjudna attföretagavtal mellanprincip är om
marknadensvenska ettdenkonkurrensensnedvridaellerbegränsa

resultat.sådantdeellermärkbart ettsätt gerom
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avgiften skall bestämmas sådant den verkaratt sätt attnorm av-
hållande företaget frågai och avskräckande för andra företag prop.

93. frågaDet bedömningar mycket liknar straffmät-ärs. om som
ningen i brottmål.

Avgörande för överträdelsens svårhet naturliga skäl omfatt-är av
ningen de skadliga effekterna konkurrensen. kanDet gälla denav
på längre sikt prishöjande effekten visst förfarande. Enettav annan
faktor kan de direkta ekonomiska skador drabbar andravara mer som
företag. Ytterligare omständigheter vikt vid bedömningenär ärsom av
den allmänna marknadsbilden, den ekonomiska fördelen överträdel-av

betydelsen den eller tjänst konkurrensbegränsningensen, av vara som
och företagens marknadsandel. När förbjudet förfarandeett äravser

resultatet marknadsmakt hos företag med dominerande ställningav
det särskilt befogat konkurrensskadeavgiften bestäms tillattanses ett

högt belopp.
Även frågan överträdelsen har skett uppsåtligen eller oakt-om av

samhet förutsätts ha betydelse för avgiftens storlek liksom företagetom
tidigare gjort sig skyldigt till andra eller liknande överträdelser.

Omständigheter kan verka i mildrande riktning företagetärsom om
snabbt upphör med överträdelsen sedan den påtalats Konkurrens-av
verket, företaget samarbetar väl med verket under utredningen,om
svår ekonomisk situation för företaget, påtryckningar företaget från
andra företag, begränsad medverkan i överträdelsen och företagetom
har ålagts betala skadestånd för överträdelsen prop. 93.att s.

Både det gäller EG-böter och konkurrensskadeavgiftennär skall
sanktionen inte fastställas till så högt belopp företaget riskerarett att
konkurs. Det särskilt i förarbetena till konkurrenslagen prop.sägs

93.s.
finnsDet möjlighet i ringa fall underlåta påförasagts att attsom

konkurrensskadeavgift. kan enligt förarbetenaDet gälla fall där över-
trädelsen med hänsyn till konkurrenslagens allmänna syften framstår

bagatellartad eller försumbar.som
Hittills har Konkurrensverket väckt talan åläggande kon-om av

kurrensskadeavgift i fall.två bägge fallenI det frågan miss-är om ev.
bruk dominerande ställning. det måletI Statens Järnvägarärav ena
SJ svarande och yrkandet skallSJ betala trettio miljoner. detIär att
andra Posten AB och DistributionPosten svarande första-är AB och
handsyrkandet bolagen skall betala sju miljoner kronor.är att treresp.
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Marknadsstörningsavgift13.2.4

förbud;preciseradebl.a.innehöllmarknadsföringslagengamlaDen tre
rabattmärkeserbju-marknadsföring,vilseledandeuppsåtlig motmot

dessaöverträdelserViderbjudanden.kombineradeochdanden mot av
i högst år.fängelseellertill böternäringsidkare dömas ettkunde en

iförfarandet barastraffrättsligadock dettillämpades ettpraktikenI
blevPåföljdenmarknadsföring.vilseledandeangåendedåfall ochfåtal

berodde detfriadesnäringsidkarefall därdealltid böter. li princip en
styrkas.kunnatinteuppsåtfrämst på att

avgifts-infördeseffektivlagendensyfte ettI göraatt mernya
vite. för-vid låläggandenförbud ochtillkomplementsystem som

straff-frånskillnadsanktionsavgifter tillsärskiltframhöllsarbetena att
1994/95:l23prop.juridiskapåföraskanpåföljderrättsliga personer

betydligtden blirsådärmed bestämmasAvgiften kanf..s.102 att mer
sanktionsav-Skälennäringsidkaren.förkännbar ärekonomiskt att en

ställ-storlek ochaktuella företagetsefter såväl detgift kan anpassas
omfattning.ochkaraktäröverträdelsensmarknaden,ning som

densåbestämmasavgift kansådandet attmedförSammantaget att en
företag.andraavskräckandeverkar

närings-får således1995:450marknadsföringslagenEnligt en
näringsidkarenmarknadsstömingsavgift,betalaidkare åläggas att om

oaktsam-uppsåtligen ellerhandlar hanseller någon vägnar avsom
närings-gäller ocksåbestämmelser.angivna Detvissabrutithet mot en

bidragit tillväsentligt haroaktsamhetelleruppsåtligenidkare avsom
med-sådantgällerdetfrågakomma ikan näröverträdelsen. De som

tidningar,medieföretagochreklambyråerverkansansvar är t.ex. som
mellan närings-ledvilka ofta fungerartelevisionradio och ettsom

kundkrets.och dennesidkaren
täck-subjektivfinnsdetprincipikrävsmedverkansansvar attFör

denneeller,självmedverkande ärdenhandlandet hosförning om
Fråganföretaget.iledande ställningmedhos någonjuridisk person,

och densvårbedömd närmareuppfyllt kankravdetta är varaom
104.rättstillämpningen prop.tillöverlämnatshargränsdragningen s.

tilli förarbetenadethänseende harsubjektivtkraven ifråganI om
grund-näringsidkarealla ettmarknadsföringslagen betonats att som

näringsidkaremarknadsföringssed. Engodskall iakttakravläggande
harmarknadsföringolika slagsmarknadenuppträder på engenomsom

medhandlingssätt överensstämmerderastillskyldighet attatt se
tillämpaskälfinnasdetutgångspunktMed denna attnämnda sed. anses

culpabedömningen.kriterier vidstränga
föreliggerdetfall däranvändas iskallMarknadsstörningsavgiften
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påtagligt behov skydda allmänna konsument- och närings-ett attmer
idkarintressen och avgift skall inte påföras i ringa fall.

Marknadsstörningsavgiften skall fastställas till lägst fem tusen
kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio

Årsomsättningennäringsidkarens årsomsättning. skallprocent av avse
omsättningen föregående räkenskapsår.närmast

Det ansågs inte finnas skäl marknadsföringslagens reglergöraatt
mindre konkurrenslagens det gäller maximibeloppet.stränga än när
Däremot får marknadsstörningsavgiften inte i fallnågot överstiga fem
miljoner kronor eller tio näringsidkares årsomsättningprocent av en
föregående räkenskapsår.

Överträdelsens faktor typiskt påverkar inomärart setten som var
avgiftsintervallet domstolen hamnar. Också överträdelsens varaktighet,
omfattning och spridning förhållanden regelmässigt skallär vägassom

avgiftens storlek fastställs.när
framhållsDet i förarbetena avgiftsbestämningen alltid skallatt

tillgodose marknadsstörningsavgiftens grundläggande syfte och funk-
tion verka avhållande den näringsidkarepå drabbas sanktio-att som av

och avskräckande andra näringsidkare överväger använ-attnen som
da sig eller likartade marknadsföringsmetoder prop. 106.av samma s.
Även här alltså avskräckning isätts centrum.

Det sagda hindrar dock inte avgiften får lägresättas änatt som
motiveras preventionshänsyn, det i det enskilda fallet finnsav rena om
förmildrande omständigheter.

l mildrande riktning kan beaktas näringsidkaren i efterhandt.ex. att
frivilligt har gjort allt han kunnat för motverka elleratt reparera upp-
komna skador. näringsidkarenOm emellertid först inför hotet om en
kännbar marknadsstörningsavgift börjar princip inteskall det iagera,
påverka avgiftens storlek.

l sällsynta undantagssituationer kan det framstå stötande attsom
påföra näringsidkare avgift. Efterföljande omständigheter kan t.ex.en

sanktion obillig. sådant fallgöra l bör det finnas möjlighet fören en
domstolen efterge påföljd. Eftergift förutsätter dock synnerliga skäl.att

13.2.5 Avgift enligt radio- och TV-lagen 1996:844

Den åsidosätter vissa bestämmelser och villkor i lagensom som anges
får åläggas betala särskild avgift.att en

Vid prövning frågan avgift skall påföras skall särskilträttenav om
beakta överträdelsens varaktighet och omfattning. Med uttrycketart,
överträdelsens enligt förarbetena både det slag överträdelseart avses av
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nonchalansuppsåt,måttoch detbedömningföremål förär avsom
överträdelsen prop.bakomliggerhandlandesystematiskteller som

till hurskall hänsynbedömningen ävenVid tas189.1995/96:160 s.
ochomfattningförfarandetsoch tillpågåttöverträdelse harlänge en

rättelsebestämmelsesärskildNågonallmänheten.blandspridning om
upptäcktenvidsändandedenden fråganfinns inte. I sägs, att avom

detta på-medupphöromedelbartbestämmelsehan överträttatt en
avgiftensdärmedochöverträdelsenomfattningenrimligenverkas av

storlek.
TV-lagenochi radio-avgiftsbestämmelsernaförarbetena börEnligt
Vadmöjligt.enhetligasåmarknadsföringslagenoch somsomvara
fastställsavgiftensärskildaavgiftsintervallet. Denbl.a.avsågs attvar

kronor.miljonerfemoch högstkronorfemlägstsåledes till tusen
årsom-sändandesdentioöverstigaintedockAvgiften bör procent av

räkenskapsåret.föregåendedetundersättning
omständig-debeaktassärskiltskallfastställsstorlekavgiftensNär

skallavgiftfråganprövningengrund förtilllegatheter omavsom
medfåtthaberäknassändande kandenintäkterdepåföras samt som

idelalltsåingårVinstelimineringöverträdelsen.anledning ensomav
överträdelsenså lågtaldrigbörAvgiften sättas attavgiftsbestämningen.

otillåt-för detintäkternalägreavgiften ändvs.till vinst, sättsleder att
underskeröverträdelsenellersaknasuppgifterförfarandet. Om omna

intäkterochårsomsättningfårverksamhetsår,förstaprogramföretagets
till vadfå.går luppgifterde motsatshjälpmed attuppskattas somav

tillhänvisningenalltsåfungerarmarknadsföringslagenenligtgällersom
riktmärkenågotårsomsättning inte än ettannatnäringsidkarens som

tillaldrig bestämmasavgiften får ettiakttas. Menvad börsomom
miljoner kronor.fembelopphögre än

täck-subjektivkravellerstriktfrågangällerdetNär ansvarom
ellerprinciperEG-rättsliga rättsvarkenförarbetenaanförs ining att -

tilliavgiften,härdenfråga motsatsgällande isigsäkerhetskäl gör om
Någramarknadsföringslagen.konkurrenslagengällervad resp.som
därföransågsavgiftergäller förnormaltvadfrångåförskäl att som

straffsåvälomständighetendenansågs attföreligga. Tvärtominte som
förtalaTV-lagenochradio- atti deningåravgiftsbestämmelser nya

upprätthålls.sanktionerbådamellan dessaskillnadentraditionelladen
frågaikommakanavgiftsreaktionenoch ävenstrikt,alltsåAnsvaret är

överträdelser.allvarligaför mindre



skall372 Hur juridiska bestraffas SOU 1997: 127personer

13.3 Beloppsgränser för böterna

föreslår företagsböterVi skall uppgå till lägst kr och5 000att
högst fem miljoner kr. detOm endast föreskrivet penning-är
böter för brottet eller det finns synnerliga skäl fårom annars
dock böterna bestämmas till lägre belopp 5 000 kr.ett än

l utländsk det inte ovanligt det inte finns några särskildarätt är att
beloppsgränser inom vilka bötesansvar för juridiska kanett personer

Även i Sverige har höjts för från belopps-mätas avstårösterut. att
Vad kan tala för sådant enligt vår mening igränser. ärett systemsom

första hand det då inte krävs någon anpassning lagstiftningen iatt av
samband med förändringar penningvärdet. striderSystemet dockav

den ordning böra gälla i fråga individuellt straff-mot ansettssom om
l samband med införandet reglerna företagsbot haransvar. av om

lagstiftaren också tagit ställning för i det sammanhanget föreskrivaatt
Ävenbeloppsgränser. den uppfattningen lämpligtdetär äratt attav

uttryckligen föreskriva vissa för de böter juridiskagränser som perso-
kan dömas till. viktigaste skälet förDet detta enligt vår uppfatt-ärner

ning sådana kan bidra till stabil och kon-gränseratt antas en mer
sekvent rättstillämpning. Frågan då vilka bör gälla. Viär gränser som

först frågan det lägsta bötesbeloppet.tar upp om
Vårt förslag innebär tyngdpunkten det gäller juridiskanäratt perso-

straffansvar kommer ligga brottslighet det gällernärattners som,
det individuella straffansvaret, i dag bedöms ha straffvärdeett som

inte alltför högt bötesstraff. kan därför finnasDet skälmotsvarar ett att
jämföra med de gäller för individuella böter.gränser som

Individuella böter döms i dagsböter, penningböter ellerut normera-
de böter. Normerade böter förekommer endast i något enstaka undan-
tagsfall och kan i detta sammanhang lämnas sidan. helt domine-Den
rande formen bötespåföljd vid den form brottslighet, enligtav av som
vårt förslag skall kunna föranleda företagsböter, dagsböter. Detär är
därför i första hand med den bötespåföljden, det finns skäl attsom

jämförelser med vid bedömningen lämpliga beloppsgränser.göra av
Dagsböter skall bestämmas till antal minst trettio. lägstaDetett av

dagsbotsbeloppet trettio kronor och det högsta kronor.är ett tusen
för deBötessumman lindrigaste dagsbotsbrotten varierar således mellan

kr900 och 30 000 kr vi bortser då från de speciella fall då jämkning
kan komma i fråga. Enligt riksåklagarens allmänna råd för beräk-
ningen dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande ocksåsom mot-av

praxis vid domstolarna dagsbotsbeloppet för inkomsttagareärsvarar
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10 000,månadsinkomstmedförsörjningsskyldighet omutan en
respektive 391295199,kronor; 90,000respektive 40000000, 3020

inkomsttagareför dessasåledes ettdagsböterTrettiokronor. motsvarar
kr.respektive 700800000, 86kring 2 700,bötesbelopp

förstraffansvarinföraföråberopatsskäl ettde attEtt somav
utifrånbestämsbötesbeloppvaritharjuridiska att ensompersoner

lågaoproportionerligtframståromständigheterekonomiskaenskilds om
hos denomständigheternaekonomiskadeförhållande tillide ses

begåtts. Genom-brottetverksamhetinomjuridiske somvarsperson
betalningsför-väsentligt bättrejuridiskaharsnittligt sett enpersoner

böternivånden lägstaförtalarDettafysiska attmåga än personer.
Samtidigt börfysiskaförlågtsåbehöverinte sättas personer.som

fram-inteför böterdenhögreintenivån än utrymmeatt somgervara
lindrigfråga över-dethögaoproportionerligt ärstår om enomsom

verkarjuridiskbedrivsverksamhetiträdelse sompersonenavsomen
funnitdelför vårVi harförhållanden.ekonomiskabegränsadeunder

kronor,femtusenbelopp,det lägstatillanknytarimligtdet som nuatt
marknadsstörningsavgifterna.ochkonkurrensskade-förgäller

flestapenningböter. Deföreskrivetendastdetbrottvissa ärFör
urvalet.selektiva Attutanför dethållitharslagdettabrott ansvarav

genombrotts-stödmedaktualiserasskulle kunnabrottsådanaför av
förskyllerhålla brottheltuteslutas. Attpraktikeniregeln kan som

harföretagsböterförtillämpningsområdetutanförpenningböter
s.k.medbrottgällerdetlämpligt. Främstfunnit näremellertid inte

juridisknaturligtuppfattningenligt vår attdet personär enägaransvar
för brottet.stadgatpenningböterendast ärstraffaskunnaskall även om

selektivai detingårbrottbeaktaskälocksåfinns attDet att som
endastdekaraktärlindrigsåfall kan attenskildaurvalet i vara av

detfinnsslagdettabrottgällerdetpenningböter. Närförskyller av
tillböternabestämmaanledningnormalt inteuppfattning attenligt vår

fysisk.förjuridiskför änbelopphögre enpersonett en
tvåhögstetthundra ochlägsttill tusenbestämsPenningböter

tillbestämmaspenningböterstraff kan ettkronor. Som gemensamt
be-böruppfattningEnligt vårkronor.femtusenhögstbelopp enav

femtusenföretagsböterförbeloppnormalt lägstastämmelse omettom
får bestämmasböternaregelmedkompletterasdärför attkronor omen

penningböterföreskrivetendastdetkronor äretthundratill lägst om
dömaförskälsynnerligafinns utattdetellerbrottetför annarsom

kronor.femtusenböterlägre än
vinnasvägledningÄven visskannivånhögstagäller dendetnär en
antalethögstaDetfysiskaförmed böterjämföraatt personer.genom

denbrott 200. Förför fleraoch150brottenstakadagsböter för ärett
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har det lägsta dagsbotsbeloppet detta sammanlagtmotsvarar ettsom
bötesbelopp respektive kronor för4 500 6 000 och den har deom som
högsta, respektive150 000 200 O00 kronor. För nå till detatt upp
högsta dagsbotsbeloppet krävs inkomster och/eller förmögenhet isom
förhållande till vad normalt förgäller fysiska framstårsom personer

osedvanliga. Utgår i stället från juridiska ekono-som man personers
miska förhållanden det däremot långt ifrån ovanligt med vinster ochär
förmögenhetsmassor inte bara uppgår till också långt över-utansom
stiger vad kraven för maximal dagsbot för fysiskmotsvararsom en en

Redan den bakgrunden det enligt vår uppfattning själv-ärmotperson.
klart det maximala för företagsböterbeloppet måste väsentligtatt sättas
högre förvad gäller fysiskaän som personer.

Härtill kommer emellertid de två olika formerna böter inteatt av
kan jämföras. förBötesansvaret juridiska omfattar ocksåpersoner
gärningar straffvärdebedömningvid sedvanlig ligger fängelse-som
nivå och kan ligga högt den skalan. högsta nivån förDensom
företagsböter bör lämna för bötesstraff inte framstårutrymme som som
oproportionerligt låga det fråga allvarliga brott inomäven ärom om

för ekonomiskt mycket starkt företag. kan självfalletDetettramen
alltid diskuteras sådan nivå lämpligen bör ligga. vår del harFörvar en

för i detta hänseende anknyta till vad förgällerävenstannar att som
konkurrensskade- och marknadstörningsavgiñerna eller med andra ord
fem miljoner kronor. Att överträdelser kan föranleda sådanasom
avgifter formellt skulle kunna hårdare sanktioner varjemötas änav
brott begåtts i verksamheten framstår enligt vår uppfattning intesom

rimligt. Samtidigt nivån så hög det i enskilda fallär attsom pass
knappast kan komma finnas anledning den. gällerDetöveratt att
inte minst bakgrund brott så allvarligt slag de kanmot att attav av
aktualisera böter den nivån regelmässigt också torde komma att
föranleda individuellt straffansvar. Vi därför inte skäl för att,ser
motsvarande vid konkurrensskadeavgiften, möjlighetersätt öppnasom
för gå femmiljonersgränsen för de betalningsstarkaöveratt mest
företagen.
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straffmätningförGrunderna13.4

straffmät-förprincipernalagfästaföreslår de i 29 kap.Vi att
förmotsvarandetillämpaspåföljdseftergift skall sättning om

skalljuridiskaförStraffmätningenjuridiska personerpersoner.
personrelaterad.stället förverksamhetsrelaterad iemellertid vara

juridiskadenskall29 kap.framgår ävenvadFörutom avsom
få beaktas.betalningsfönnågapersonens

botenhurdiskuterades fråganinfördesföretagsbotreglernaNär omom
infördesregleringutförligt. Denförhållandevisborde bestämmas som

förfarandestraffmätningsliknandeenligtskulle skedettainnebar ettatt
domstolarnalämnadebestämmelserhållnastöd allmäntmed ensomav

detiomständigheternaefterbotenbestämmafrihetbetydande att
kap. 9 §infördes i 36bestämmelsedenEnligtfallet.enskilda som

särskild hän-storlekföretagsbotensbestämmerden taskall närrätten
näringsverk-tillförhållandeochomfattningbrottslighetentill art,syn

samheten.
länderi degällernormaltvadmedi linjevälliggerSvensk rätt som

genomgåendeEttförjuridiskastraffansvarreglerhar personer.omsom
bestämmelserinnehållerintelagstiftningen närmaredrag omär att

tilllämnatsi ställethar rätts-Fråganstraffmätning.förprinciperna
iemellertidtillämpar ävenmed i Sverigelikhettillämpningen. I man

i övrigt.straffmätningvidprinciperslagsländerandra somsamma
brottslighetensvärderinggenomgåendeUtgångspunkten är aven
principerliknande äventillämpasredovisattidigareallvar. Som

konkurrenslagenenligtavgiftersärskildavid deinom EG-rätten samt
EG-rättenbyggermarknadsföringslagenoch som

idet 29harföretagsbotbestämmelserna antogsEfter det att om
jämförelseinternationellvidvadinförtsbrottsbalkenkap. ensom

medAvsiktenstraffmätning.reglerutförligaovanligtframstår omsom
irättslägetförändraprimärtinte utanbestämmelserna attde varnya

praxis.gällandekodifieringfrågadetväsentligtallt avenomvar
naturlig utgångs-delsvenskfördetuppfattning rättsEnligt vår är en

gällastraffmätning börförprincipernalagfästakap.de i 29punkt att
juridiskföretagsböterhögahurbestämmandevid enäven somav

till.dömasbörperson
Enligtfinns ikap. li 29bestämmelsengrundläggandeDen

enhetligintressetbeaktandestraff, medskallbestämmelsen enavav
straff-tillämpligaför deninomrättstillämpning, bestämmas ramen
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skalan efter brottets eller den samlade brottslighetens strajfvéirde. Vid
bedömningen straffvärdet, det vidare, skall särskilt beaktas densägsav
skada, kränkning eller fara gärningen inneburit, vad den tilltaladesom
insett eller borde ha insett detta de avsikter eller motivsamtom som
han haft.

Bestämmelsen har utformats med utgångspunkt från vad gällersom
vid individuellt straffansvar. bestämmelsenSes i relation till våra
förslag straffansvar för juridiska det därför naturligtär attom personer
den i vissa hänseenden mindre väl och det i andra framstårattpassar

mindre klart hur bestämmelsen skulle tillämpa.attsom vara
Vad i första hand finns anledning peka straff-äratt attsom

värdebedömningen i så hög grad personrelaterad. faktiskaDeär
objektiva omständigheterna visserligen för straffvärde-utgör en ram
bedömningen inom denna kan resultatet i hög grad variera be-men
roende gärningsmannens insikter, avsikter och motiv och andra
liknande subjektiva omständigheter. Två delaktighet i ochettpersoners

brott kan alltså bedömas ha helt olika straffvärde.samma
Enligt uppfattningvår det eller mindre självklart, straff-är attmer

mätningen för juridiska inte bör personrelateradpersoner vara
motsvarande På vid individuellt straffansvar finnssätt. sätt änett annat
det anledning de objektiva omständigheterna isättaatt rent centrum.

naturligtDet sådana faktorer hur omfattande överträdelserär att som
det frågavarit liksom hur lång tid de pågått får markeratettom
genomslag i straffmätningen. Självfallet gäller detta också den skada,
kränkning eller fara gärningen inneburit. Vid bedömningama isom
dessa hänseenden finns det särskild anledning beakta skyddsintresse-att

bakom den lagstiftning överträdelsen kan finnasDetna som avser.
anledning allvarligare sådana skadeverkningar lagstift-att se som
ningen typiskt varit avsedd motverka sådana framståränsett att som

oberäkneliga följder överträdelse. Uttryckt ett annatsom mer av en
kan det det finns anledning viktigt isätt sägas att att ett momentsom

straffmätningen i vilka hänseenden den juridiskaväga personen som
verksamhetsutövare kan bära i förhållande tillsägas ett garantansvar
olika menliga effekter oberoende inom juridiskadenav vem som

för uppgiften.personen svarar
bör således strykasDet under betoningen de objektivaatt av om-

ständigheterna inte innebär skall bortse från olika sådanaatt man
faktorer brukar hänföras till culpa- eller oaktsamhetsbedömningar.som

förl grunden dessa ligger alltid värdering den allmänna aktsam-en av
hetsstandard krävs i vissa sammanhang oberoendesom av person.
Kraven i dessa hänseenden i princip sådana följerär utöv-som av
ningen viss verksamhet, denna. Aktsam-utövaroavsettav vem som
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verk-personrelateradhänseende inteihetsbedömningen detta utanär
betydelsefulla i detfaktorer kansamhetsrelaterad. Olika varasom

tillgängligfinnsexempelvis vilken kunskapsammanhanget är som
kunskap.skaffa ytterligaremöjlighetenorganisation ellerinom atten

överträdelserverksamhet förekommiti juridiskdetOm sompersonsen
organisatio-kunskaper iutnyttjandeeller dåligtbristandeberor av

skall berojuridiskastraffet förrimligtdet knappastär att personernen
viss befattnings-förhållande till någoniursäktligt dettahur är

havare.
i linje medförjuridiskastraffmätningtordeallmänhetI personeren

bakgrundsjälvklareller mindrevad angivit mot attavmervaranu
juridiskastraffansvaret för denutlöserstraffansvarindividuelladet som

enligtunderlåtenhetsbrottoaktsamtkommer ettatt varapersonen
finns detsammanhangdessaföretagaransvar. lprinciperna nor-om

värderingför någonegentligtintemalt något närmareutrymme av mer
straffvärdeistraffvärdefaktorer. Variationernarelateradepersonligt

och allmänna akt-objektiva faktorergrad beroi högkommer att
samhetsstandarder.

straffansvar enligtindividuelltdet videmellertidbörDet noteras att
genomgående dragföretagaransvarprinciperna attettsynes varaom

personligringa gradenförhållandevisoftabeaktar dendomstolarna av
förhållandevisbötesnivå och dåstraffenhållaculpa att engenom

svårhetsgrad endastobjektivskillnaderna iinnebärsådan.låg Detta att
gällerdeti straffmätningen. Närslår igenomomfattningbegränsadi

principernautifrån de allmännafinner detta,individuellt attansvar
juridiskadet gällerordning.naturlig Närstraffmätning,för är en

Även iannorlunda.uppfattningenligt vårsituationenärpersoner
karak-harnaturligtvis överträdelserbörtill dessaförhållande som mer

förhållandevis lindrigtbestraffasordningsforseelser sätt.etttär av
Är överträdelseröverträdelser elleromfattandedet fråga somom mer

emellertiddetpåtagligt slageller farormedfört skador ärav mer
straffmätningen.genomslag itydligtdetta också fårnaturligt ettatt

tillmätasculpa bör såledespersonliggrad interingaEn sammaav
vid detjuridiska.straffmätningenbetydelse vid mot sompersoner

Å personligaandra sidan.straffansvaretindividuella att meranser
heller bör tillmätasförsvårande riktning inteitalarskuldmoment som

detvidjuridiskastraffmätningbetydelse vid mot personer somsamma
Även straffmätningenhänseendet böri detstraffansvaret.individuella

vid uppsåt-betydelsehar främstverksamhetsorienterad. Dettavara mer
liga brott.

skydds-ellerskyddsintressenstraffbestämmelser har olikaOlika
kantill bestämmelsernaknutnastraffskalorobjekt. deGenom ärsom



378 skallHur juridiska bestraffas SOU 1997: 127personer

få bild lagstiftarens värdering de olika skyddsintressena.man en av av
Till de viktigaste hör uppenbarligen liv och hälsa. Bestämmelsen om
mord första straffbestämmelsenden i brottsbalken och straffet liggerär

maximum vad tillåtet i svensk Straffrättsligtär rätt.av som ansvar
för människas död kan emellertid också leda till straffetten annan

ligger bötesminimum det fråga ringa fallär ettsom om om av
vållande till död. Variationen mellan högsta och lägsta straff ärannans
således helt beroende de personliga skuldfaktorema.av

Syftet införa straffansvarmed för juridiska iäratt ett personer
första hand främja regelefterlevnaden i näringsverksamhet. Riskenatt
för straff bör kunna bidra till inom juridiska utövaratt man personer

sådan kontroll och tillsyn kan motverka överträdelser etten som
effektivt Kontroll och tillsyn kommer dock aldrig helt kunnasätt. att
förhindra brott. inte rimligt kräva tillsyn kontrollDet och i olikaär att
hänseenden inte har något direkt samband med verksamhetens artsom
och de krav kan härledas denna. Därför det selektiva urvaletärsom ur
i princip begränsat till sådana bestämmelser kan riktade tillsom anses
den näringsverksamhet.bedriver juridisk skall inteEnsom person
bestraffas för andra brott, de i det enskilda fallet haräventyper av om

högt straffvärde.ett
Motsvarande synpunkter bör beaktas vid straffmätningen. Detäven
svårt gardera sig uppsåtliga brott inom verksamhetär ävenatt mot en

det fråga näringsreglerande lagstiftning. medarbetareOmärom om en
exempelvis lättja eller missriktade karriärambitioner uppsåtligenav

bryter regler för verksamheten detta naturligtvis i hög gradärmot
försvårande vid bedömningen det individuella straffvärdet ijäm-av
förelse brott. innebärmed oaktsamt Detta inte det finns skälett att att
tillmäta motsvarande betydelse vid straffmätningenuppsåtet denmot
juridiska gärningsmannen handlat uppsåtligt kanAtt it.o.m.personen.
vissa fall förmildrande omständighet i förhållandetvärtom ses som en
till den juridiska jfr med vad i avsnitt 10.5.2sagtspersonen som om
abnormhandlingar och privat handlande.

Även i detta hänseende finns det anledning betona straff-att att
mätningen bör verksamhetsorienterad och inte personorienterad.vara

enskilde befattningshavarens uppsåt eller oaktsamhet alltsåDen är av
mindre betydelse. Står det däremot klart verksamheten sådanatt som
präglats medvetna regelöverträdelser eller ledningen varit fulltattav
införstådd med sådana skulle begås bör det självfallet betraktasatt som

försvårande omständighet. Samtidigt framhållasbör det straff-atten
för fallden juridiska i dessa normalt endast kommeransvaret personen

komplement till det individuella dåDet äratt ett ansvaret. natur-vara
ligt subjektiva omständigheter främst beaktas inom föratt rent ramen
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utsträckning ii begränsadoch endastindividuelladet ansvaret mer
juridiskaförhållande till den personen.

strajf-något berörasammanhang anledningfinns i dettaDet att
skallEnligt kap.straffmätningen. 29 l §betydelse förskalornas

straffskalan.för den tillämpliga linomstraffet bestämmas ramen
straffskalanföreskrivnaför visst brottnormala fall det denär ett som

lagstiftarenstraffskalorna brukartillämpliga. Genomockså denär
straffvärdebedömning inom vilkenabstraktha gjortsägas ramen

i detstraffvärdebedömningenkonkretadendomstolen har göraatt
straff-styrande förofta i hög gradStraffskalornafallet.enskilda är

värdebedömningen.
i förhållandemöjlig tillämpastraffskalan inteFöreskriften är attom

straff-individuelltvidmotsvarandetill juridiska sätt sompersoner
juridiskaförhållande tillstraffskalan itillämpligaDen perso-ansvar.

föreskrivetstraffoberoende vilketoch heltgenerell ärär somavner
påföljdstraffbestämmelsen. Någontillämpligaför brotten i den annan

dömas till.inte hellerjuridiskföretagsböter kanän personen
översätt-försöka hitta någoninte hellerbörvi detSom manser

straffen för juridiskastraffen ochindividuellaningsnyckel mellan de
för företags-maximibeloppetsåledes uppenbartDet är attpersoner.

möjligatill de längstamotsvarighetnågon slagsinte börböter somses
huvud-för juridiskaStraffansvaretfängelsestaffen. övertarpersoner

förstraff det slagetkan föranledabrottinte siktetaget avsom
företagsböterMaximibeloppet förenskilda gärningsman. är snarare

närings-centralomfattande överträdelsersystematiska ochföravsett av
företags verksamhet. Enförinomrättslig lagstiftning störreettramen

och marknads-konkurrensskade-här medjämförelse kanviss göras
störningsavgifterna.

möjligt vinnadet kaninteutesluter givetvisDetta attatt envara
tillämpligastraffansvaretindividuellaför detvägledning denviss av

föreskrivet straffmaximumhandgäller i förstastraffskalan. Detta när
krtill föreslår 500 000återkommerbegränsat. Somär ensom

företagsböter.strafföreläggande vidanvändaför möjlighetengräns att
för det brottstraff böterinte föreskrivetdetOm änsträngareär som

endasttorde det i falljuridiskautlöser den vartansvarpersonens
högre denmed företagsböterbli aktuelltundantagsvis kunna änärsom

maximistraffet destoföreskrivnadetnämnda högreJu är,summan.
juridiskaför straffmätningenmindre vägledning mot personer ger

emellertid detta.
få betydandeborde kunnakan ocksåDet enom mansynas som

förminimistraff detförhöjtföreskriftervägledning ettomgenom
förför fästa alltVi vill dockansvarsutlösande brottet. att storvarna
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ovanligt förhöjt minimum gäller förvikt vid detta. inteDet är att ett
för sig straffbara vid oaktsam-uppsåtliga gärningar i och är ävensom

gärningsmannen haft skalldet i visst fall klart uppsåthet. Står attett
dömas för det uppsåtliga brottet. Som viockså den juridiska personen

inte givet det för det individuellaberört det emellertidär attnyss
ligger i indikerar detförsvårande uppsåtetmomentet attansvaret som

förhållande till denföreligger motsvarande försvårande imoment
fullt möjligt uppsåtligt brottalltsåjuridiska Det är att ettpersonen.

straff för denstraffminimum inte bör medföra högremed förhöjt ett
gärningsmannen endast varit oaktsam.juridiska Detänpersonen om

fallet finns skäldet i det enskildakan så mätaatt ut ettt.o.m. attvara
lägre straff.

för juridiskastraffmätningenSammanfattningsvis kan sägas att
straffvärdebedömningenenkel återspeglinginte bör avpersoner vara en

straffansvaret för denutlösttill den enskildei förhållande person som
bör inte personrelateradStraffmätningenjuridiska utanvarapersonen.

brottslighetensObjektiva omständigheterverksamhetsrelaterad. som
medfört bör tillåtaseller fara brottetomfattning och den skada attsom

vadklart markeratigenom i straffmätningenslå sätt änett mer som
straffansvar enligt principerna förindividuelltnormalt fallet vidär

företagsansvar.
finns också skäl någotbakgrunden detden angivnaMot attnu

brottsbalken domstolen vidföreskriften i kap. §kommentera 29 l att
enhetlig rättstillämpning.beaktastraffmätningen skall intresset av en

fördet gäller straffansvar juri-självfallet lika angelägetDetta närär
individuellt straffansvar. Problematikenviddiska personer som

bli slag.kommer dock ett annatatt av
straffansvar föreskriften främstindividuelltdet gällerNär är att

de skall beakta den praxiserinran till domstolarnauppfatta attsom en
domstolarna inled-naturliga skäl kommerfinns området. Avsom

praxis detmöjlighet luta sigha någon sådanningsvis inte näratt mot
skulle under sådana förutsättningar kunnaföretagsböter.gäller Det

vägledning i praxis för individuellttill hands sökaligga nära attsynas
för straffmät-angående kriteriernastraffansvar. vad viAv sagtnyss

mening endast bör komma idock detta enligt vårningen framgår att
straffmätningenangelägetbegränsad omfattning. Detfråga i är attmer
särskilda ända-och efter deutvecklasför juridiska anpassaspersoner

straffansvar har.mål denna form av
straffansvar för juridiskaför införaviktigt skälEtt äratt personer

motverka brott i näringsverk-skall bidra tillsjälvfallet attatt systemet
marknadsstörningsav-konkurrensskade- ochdet gällersamhet. När

förstraffansvarutomordentligti praktiken liggergifterna, nära ettsom
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juridiska har det i förarbetena till lagarna framhållitspersoner, som en
övergripande för avgiftsbestämningen denna bör sådanattnorm vara

den verkar avhållande på företaget fråga och avskräckande föriatt
andra företag. Formuleringen har sin förebild i olika EG-rättsliga
dokument, där den återkommer i rad olika sammanhang rören som
nivåerna för straff och andra sanktioner.

Enligt uppfattningvår det oproblematiskt och självklartär att ett
sanktionssystem för juridiska bör sådan utformningpersoner ges en
och tillämpning det kan tillgodose preventiva hänsyn detsägasatt av
angivna slaget. Detta har dock främst betydelse för utformningen av
generella kriterier och nivåer i sanktionssystemet. självständigtSom
kriterium för straffmätningen i enskilda fall preventivaär övervägan-
den mindre väl lämpade. detl sammanhanget måste dessa underordna
sig kraven proportionalitet och likabehandling.

Någon helt klar gränslinje mellan omständigheter be-ärsom av
tydelse för utformning och för dess tillämpning docksystemets är
knappast möjlig dra. Frågan berördes såvitt angår det individuellaatt
straffansvaret i förarbetena till de nuvarande bestämmelserna i och29
30 kap. straffmätning prop. 1987/88:l20 37. framhöllsDärom s.
bl.a. det inte förenligt med principerna proportionalitet ochatt var om
rättslig likabehandling domstol, för det brukar hetaatt atten som- -

exempel i enskilt fall, avviker från principer förstatuera ett ett gängse
påföljdsbestämning inte skulle vilja upphöjt tillsättett som man se

allmän menadeDäremot det inte förelåg något hinderatten norm. man
vid bedömningen den generella straffnivån eller detmot att man av

Ävenallmänna straffvärdet beaktade allmänpreventiva intressen. om
detta i första hand uppgift för lagstiftaren uteslöt inte attvar en man

domstolarna i vissa fall hade anledning beakta omständigheteräven att
detta slag.av

redovisadeDe uttalandena enligt vår uppfattning väl ägnadeärnu
tjäna vägledning i förhållande till straffansvar för juri-ävenatt som

diska innebär domstolarna börDetta iaktta stark återhåll-attpersoner.
samhet med använda preventiva överväganden grundval för sinatt som
straffmätning. bakgrund de för brotten föreskrivnaMot straff-attav
skalorna inte vägledning vid bestämmande företagsböterger samma av

vid individuellt straffansvar och det inte heller finns någonattsom
etablerad praxis det gäller företagsböter kan det dock inte uteslutasnär

det under inledande skede kommer föreligga påtagligtatt ett att ett mer
behov i rättspraxis frågor de allmänna straffnivåernaatt taav upp om
och också bedöma detta med beaktande preventiva överväganden.av

det gäller individuellt straffansvarNär innebär bestämmelserna i 29
kap. det strajfvdrdet den centrala faktorn för straffmät-är äratt som
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det brottet eller brottsligheten harningen. Enligt lagtexten är som
innebär inte ändring brottsbegreppet.straffvärde. Vårt förslag någon av

kan begå brott. innebäralltså endast fysiska DettaDet är personer som
eller viss brottslighet alltidockså straffvärdet för brott ärettatt person-

for juridiska bör, utvecklatrelaterat. Straffmätningen personer som
verksamhetsrelaterad. förtjänarinte personrelaterad Detutanovan, vara

formellt inte kommerdärför framhållas detatt sett attatt envara
avgörande förstraffvärde kommerbedömning attett varaav som

Även till sinfor juridiska bedömningenstraffmätningen personer. om
straff-straffvärdebedömningarna vid individuelltkaraktär ligger nära

föreskrifter straffvärdet i kap. inte tilläm-kan därför 29 l §omansvar
juridiskadirektpas personer.

frågor beträffande vilka bestäm-antal olikaVi har berört ettnu
de överväganden börmindre välmelserna i 29 kap. sompassar

Avvikelserna detstraffmätningen för juridiskaske vid ärpersoner. av
försärskild reglering straffmätningenslaget det talar föratt en av

överdramatiseras.Samtidigt bör skillnaderna inte Ijuridiska personer.
tillslags principer bör kommaallt väsentligt detär an-samma som

vändning.
införafinns det därför inte skäl någraEnligt vår bedömning att mer

Behovetstraffmätningen för juridiskautförliga regler personer. avom
bestämmelsetillgodosesi huvudsak kunnareglering genom ensynes

påföljdseftergiftstraffmätning ochföreskrifterna i kap.29att omom
foretagsböter.bestämmandemotsvarande vidskall tillämpas sätt av

domstolarna vid tillämpningenformulering liggerRedan i sådan atten
följer företagsböter-särskilda förhållandenskall beakta sådana som av

straffmät-Vadoch tillämpningsområde.konstruktion attsagt omnas
personrelaterad skullei stället förverksamhetsrelateradningen bör vara

dock härsådan anpassning.möjligen kunna falla under Det ärenanses
tillämp-betydelsefull fråga det förfråga speciell ochså attom en

lämpligen skeuttryckligt lagstöd. kanningen bör finnas Detett mer
vidtilltaladeföreskrift vad i kap. den29 sägsatt omsomgenom en

juri-skall gälla denföretagsböter i tillämpliga delarbestämmande av
verkställande ledning.diska eller desspersonen

det slagetförhållande till kommer bestämmelse§l 1 attaven
straffmätningen inte isärskilt skall beaktas vidinnebära vadatt som

och motivenskilde ansvarsutlösarens insikterförsta hand denär etc.
tillräkna densådana faktorer kan möjligai vad mån sägas attutan vara

juridiska sådan eller dess ledning.personen som
straffmätningsprinciperna i allti kap. täckerDe 29 väsent-upptagna

straffmätning.de olika former hänsyn brukar vidligt vägasav som
det intefinns emellertid ytterligare slags faktorerDet ärett sompar
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straffsystem.ovanligt de får eller skall beaktas i olika ländersatt
dessa straffsubjektets betalningsförmåga. Orsaken tillEn är attav

i kap. den endast böter och enligtdenna inte 29 rörnämns är att
för straffmätningensvensk inte tillgodoses inomrätt utanramen genom

företagsböter ställtdet särskilda dagsbotssystemet. Vi har det gällernär
avvisande till dagsbotssystem. då självklart betal-Det ärett attoss

flestaningsförmågan, såsom fallet i de allra länder, måste kunnaär
straffmätningen. fråganbeaktas inom för Vi återkommer till iramen

avsnitt 13.6.
ekonomiska fördelar brottet.möjligheten beaktaEn är attannan av

fall syfteStraffet används alltså i sådana inte endast i repressivt utan
för vinsteliminering. samband med reglernaockså medel lett attsom

infördes diskuterades frågan boten borde haföretagsbot ettomom
förhållandevis ingående.vinsteliminerande syfte

för införa bötes-kan i och för sig anföras goda skälDet att ett
skulle tillåta intresset vinsteliminering beakta-även attsystem som av

för-des. dock i samband med bestämmelsernaFrågan måste omses
för närvarandeverkande. vi redovisat i avsnitt 12.3 dessaSom är

därför frågan ochföremål för särskild utredning. Vi intetar upp omen
kunna beaktasi fall vilket intresset vinsteliminering börså sätt, av

företagsböter.inom för bestämmande avramen

brottsbalkenTillämpningen 29 kap.13.5 av

vilken betydelse olika bestämmelser i 29 kap.Vi redovisar
för-få i förhållande till juridiska vårtkommer att personer om

slag genomförs.

vilkenavsnitt föreslagit bestämmelse enligtVi har i föregående en
straffmätning och påföljdseftergift skallföreskrifterna i kap.29 om

bestämmande företagsböter. Vadtillämpas motsvarande vidpå sätt av
skall härvid i tillämpliga delar gälladen tilltalade docksägssom om

verkställande ledning.den juridiska eller desspersonen
innebörden sådanVi utvecklade där också den allmänna av en

dettaoch dess betydelse i förhållande till 29 kap. l lbestämmelse
bestämmelsen kommeravsnitt skall vi kortfattat beröra vilket sätt

övriga paragrafer i kap.påverka tillämpningen 29att av
försvarande omständigheter. Samtliga sådanabehandlasl 2 § som

hänförs eller till den tilltaladei paragrafen sättannattas ettupp
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sådanjuridisk kommerdet gällerpersonligen. När an-person enen
beaktasomständighet skalltillräcklig förknytning inte attatt envara

också kanomständighetenkrävsförsvårande. dettaFör att ansessom
enskilddess ledning.juridiska eller Atttill denhänförlig enpersonen

utomståendes skydds-utnyttjarföretaginombefattningshavare ett en
i sambandsärskilda förtroendenågonseller missbrukarlösa ställning

försvarande iuppfattasåledesverksamhetenmed brott i är att som
fårförfarandetendastjuridiskaförhållande till den ansesompersonen
falletexempelviskangoda minne. Såmed företagetsha skett omvara

led-fått fortsättaupprepade beteendendet fråga attutanär somom
ningen ingripit.

dettorde det framgåbakgrundenangivnaRedan den attmot nu
kanundantagsfall detsällsyntaiendast torde som ansesmervara

i för-i 2§försvårande omständigheterföreligga sådana sägssom
omständig-understryksjuridisk Dettahållande till attavperson.en

förekomma vidhand kande i förstasådanaheterna i sig antasär att
undantagsvisendasttraditionellt slagsådan brottslighet sommerav

huvudjuridiskförföranledakommer kunna överatt personenansvar
detlagstiftning kommernäringsreglerandeöverträdelserVidtaget. av

straff-förslag står ifaktorernormalt centrumannatatt somavvara
mätningen.

formelltgälla punkten 6möjligenkanvisst undantag sägasEtt som
organiserad brotts-kallas förbrukarvadendast sikteinte tar som

bedrivits iharallmäntbrottslighetlighet storäven settutan som
närings-överträdelser itid skettunder långomfattning. detOm en

överträdelserantalfrågadetverksamhet eller är stortettomannarsom
tillämplig.därför punkten 6kan anses

klartfrågan det ändådenhurOavsett är att om-serman nu
graduppfatta i högverksamhetöverträdelser ifattande är att somen

enstakanågonendast frågatill detförhållandeförsvårande i är omom
bör dessutomverksamhetjuridiskagälleröverträdelse. Vad personers

integivetvisindividuellttill vidiframhållas det, motsatsatt ansvar,
för samtligaoch över-detkrävs svaratäratt somsamma personen

kanför överträdelsernaflera tvärtomträdelser. detAtt är svaratsom
juridiskatill deni förhållandeförsvårandesärskilt momentutgöra ett

framståkanbrottsligheten därigenomtillmed hänsyn att merpersonen
avvikelse frånverksamhetenfördel änmönstret som ensom en av

detta.
skall beaktasomständigheternauppräknadede där2 §l sägs att

särskiltför varjevad gällervid sidanförsvårandesärskilt somavsom
i det enskildabrotthur allvarligtBedömningenbrottstyp. ärettav

skyddsintresse. Justraffbestämmelsensmedfallet hänger samman
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viktigare skyddsintresset och kränkningen dettaär grövre är av
Ävenintresse desto allvarligare brottet. det i förhållande tillär om en

juridisk inte föreligger någon sådan försvårande omständighetperson
kan2 § således omständigheterna ändå i hög gradsägssom vara

försvarande bör klart genomslag i straffmät-sättett ettsom
ningen.

l 3 § behandlas förmildrande omständigheter. likhet med de för-I
svårande omständigheterna de genomgående hänförliga till denär
tilltalade personligen. Fonnellt kommer de då kunna tillämpassett att

de kan uppfattas hänförliga till den juridiska ellerom som personen
dess ledning. praktiken torde detta kunna komma ifråga undan-I rent
tagsvis.

det framhållas den omständigheterDäremot bör att typ tasav som
i sådana normalt utomordentligt förutse3 § svåraär är attupp som

och det därigenom också svårt förebygga kan bidra tilldeäratt att att
brott. torde därför brott där det i förhållande till den till-praktikenI
talade förelegat sådana omständigheter i ofta3 §sägs attsom vara
bedöma sådana privata handlingar eller abnormhandlingar somsom

i verksamheten därför skallinte kan begångna och inte helleranses
Ävenförföranleda något den juridiska så inteansvar personen. om

förhållandet självfallet vid straff-skulle fallet kan ändå beaktasvara
juridiska sker dock i fall intemätningen den Detta såmot personen.

med stöd den allmänna principenmed direkt stöd 3 § utan av omav
straffmätning i l

bestämmelser möjligheterna hänsyn till den§ finnsI 4 att ta attom
skyldig till brott vid straffmätningen.tilltalade tidigare lgjort sig

skall bestämmelsen läsas dentill juridisk såförhållande attpersonen
tidigare dömts för brott. Om detjuridiskaden ärpersonenavser om

vid de olikavarit ansvarsutlösareolikaeller personer somsamma
det gäller fysiska skallbetydelse.tillfällena saknar därvid När personer

andra handpåföljdsval och iåterfall första hand beaktasi genom
möjlighetermedgiven frihet. Dessavillkorligtförverkande avgenom

Återfallet kommer denjuridiskadet gällerfinns inte motnär personer.
juri-vid straffmätningenbetydelseblibakgrunden motstörreatt av

fysiskadiska än mot personer.
verkan bör intestraffskärpandeåterfall tillmätasFrågan bör enom

juridiskverksamhetomfattandebedömas hänsyn till hurutan som en
före-kanför detRiskenhar och vad överträdelserna attavser.person

verksamhetför storföretagskomma överträdelser inom ärettramen
enmansföretag.risk inom Attgivetvis mycket motsvarandestörre än ett

detnormalt beaktas endaststorföretag dömts tidigare bör därförett om
delfråga likartade överträdelser hänförliga tillärär samma avom som
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verksamheten.
får beaktasbillighetshänsyns.k.bestämmelserfinnsI 5 § somom

intesådanaomständigheternaaktuella ärstraffmätningen. Devid som
påverkakunnaändå börtill brottethänförligakan sommenanses

skallsådanaSamtligafallet.enskildadet ärstraffmätningen i som
påföljdseftergift i 6 §Bestämmelsernariktning.lindrandebeaktas i om

skullepåföljdseñergift detmeddelaskalltill Rättenanknyter 5 om
till någonpåföljd med hänsyntilldömaoskäligtuppenbart attvara

bör detbedömningvårEnligti 5omständighetsådan avsessom
i för-billighetshänsynför tillämpabetydandefinnas attutrymmeett

juridiskahållande till personer.
punkter.i Deåttabillighetshänsynenolikade§I 5 tas somupp

till juridiskaförhållandei ärbetydelsefåtorde kunna störst personer
söktförmågatilltalade efterdels denochpunkterna De2 attavser

brottetverkningarskadligaeller begränsaavhjälpaförebygga eller av
kommerbestämmelsersig.frivilligt Dessatilltaladedendels angettatt

gärningsmannenjuridisktillämpligabli ävenalltså att ompersonen
pånågonprincip mediräcker ageratförfarit detta Detinte attsätt.

juridiskaden vägnar,personens
verk-brott idet begåttsfinnerföretaginnebärDetta attettatt som

åtgärderefterföljandemöjligheterbetydandesamheten har att genom
föranleda någotöverhuvudtaget kommerbrottetvad månpåverka i att

straffet. Vadstorlekenfallet,ändåoch, såföretagetstraff för ärom
företagförhandlingssättnaturligttordefall etti många ettvarasom
i före-företagetverksamheti sinöverträdelser ärupptäcker attsom

inomhartillsynsmyndighetdenkontaktar ansvaretkommande fall som
överträdelser börfortsattahurdiskuterar mot-med denochområdet

begåttsbrottnågotoklartkansådant lägeidetverkas. Att ett omvara
brottsutredningsan-formelltnågotinte hartillsynsmyndighetenoch att

angivelseuppfattakontaktsådanutesluter inte är attatt ensomensvar
till lagförslagvårtframgårSåsommening.bestämmelsensi omav

ocksåtillsynsmyndighetemaskall vägaåtalsanmälanochtillsyn
tillställningaktuella slagetdetomständigheter när tar om manmanav

väsentlig viktgivetvis också näråtalsanmälan. Deskall ärgöra aven
sammanhangetkanske iböråtalsfrågan.till Detställningåklagaren tar

företagsfrånskadoravhjälpandeochangivelseunder ettstrykas att av
enskildatill denförhållandeirelevansha någonbehöversida inte

gärningsmannen.
tillförhållandedet iomständighetendenpunkt 7I atttas upp

begicks. principItid sedan brottetovanligt långförflutitbrottets art en
förhållande tillipåtillämpaspunkten kunna sättdenbör samma

uppfattningvårfysiska. Enligtförhållande tillijuridiska sompersoner
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kunnaprövning ocksåför dennaemellertid inombör ramenman
ledning förochägandeomständighetersådana ettbeakta omsom

verksamhetenägde liksombrottslighetensedanföretag ändrats omrum
1985/86:23 35.jfrinriktninggivits s.prop.en ny

gämings-därolika fallsamtligaoch 6Punkterna 5 tar enupp
påtagligtandradrabbasellerdrabbatsbrotttill följd ett avavman

detHuvudsakligenstraffet.formella ärdetkonsekvensernegativa än
förhållande tillaktuella iintekonsekvensersådana ärfråga somom

kanjuridiskocksåinteutesluterDetjuridiska att personenpersoner.
skadestånd,exempelviskanläge. Frågai likartat omett varavara

ochtillståndindragningarsanktionsavgifter ellerförverkanden, av
under någonfallakankonsekvensersådanalicenser. Oavsett ansesom

kanfallde iklartdetpunkterna ståruppräknadede vartattnyssav
formuleringenhar denpunkten atttill följd öppnabeaktas somav

tilltaladedenpåkallaromständighetföreligger någondet attsomannan
tordepraktikenstraffvärde motiverar. Istraff brottetslägrefår änett

till-juridisksanktioner förandraofta förekomsten varapersonenav
innebärocksåvilketpåföljdseftergift skall meddelas atträckligt för att

underanförtvadsammanhangeterinrar iViväckas.åtal inte bör om
ramför-enligt EU:ssanktionermellansamordningenavsnitt 8.6.3 om

juridiskastraff förordning och personer.
ungdomar.förstraffmätningbestämmelsegenerell7 § är omen

juridiskaförhållande tillbetydelse isaknarDen personer.

juridiska13.6 Den personens
betalningsförmåga

betalningsfönnågansmedåterhållsamhetvissVi förordar en
brotts-betonarsamtidigt attstraffmätningeninverkan på som

verksam-medhängeroftaobjektiva allvarlighetens samman
omfattning.hetens

storlekenpåverkakunnaskallbetalningsförmågaden dömdes avAtt
allaisjälvklartmindreelleruppfattastordeutdömda böter som mer

uppbyggnadregelsystemensskiftarbötesstraff. Däremotländer harsom
betalningsför-omfattningvilkenhur och idet gällerpraxisoch när

hållnaallmäntendastfinnsländerde flestabeaktas.skall Imågan
olikalösapraxistillöverlämnatsoch det harlagstiftningen attiregler

frågor.uppkommande
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påverka den konkreta tillämpningen. derad olika faktorer kan IEn
betalningsfönnågan normalt inteflesta länder torde det så attvara

lägre böter används för brottbeaktas det gäller sådananär som av
detsammaBötesbeloppet blir alltså oberoen-ordningsförseelsekaraktär.

svenskekonomiska förhållanden. För delde gämingsmannens rättsav
penningböter.brott endast förskyllergäller detta vid sådana Dettasom

föreskrivetgäller sådana brott för vilka det inte någondels är annan
visspåföljd dels sådana brott där någon bötesformpenningböter ochän

inte föranleda lägre straff trettioföreskriven brottet börär änettom
klart dominerandedagsböter. antalsmässigt penningböter denRent är

bötespåföljden.
lägga likartatEnligt vår uppfattning finns det anledning att ett

för juridiska innebär alltsåföretagsböter Detsynsätt även personer.
det främst ordnings-vid brott inte kan betecknasäratt som renasom

förseelser påtagligt beaktadet kan finnas skäl sättatt ettsom mer
betalningsförmågan. föranleda tämligensådana brott måste kunnaAtt
höga mindre företagföretagsböter det fråga äräven är ettom om

innebära mycket svåruppenbart. innebär också böterna kanDet att en
storföretag kan däremotekonomisk påfrestning för företaget. För ett

utgångspunkterfrån ekonomiskamotsvarande bötesbelopp vara mer
storföretaget undereller då naturligtmindre försumbart. Det är att mot-

belopp.väsentligt högreförhållanden bör kunna åläggassvarande ett
enligtkommer emellertid vårtför juridiskaStraffansvaret personer

brottslighet inte särskiltförslag tyngdpunkt i sådanha sin äratt som av
fall torde det då framstå rimligtallvarligt sådanaslag. mångaI attsom

företagets betal-oberoendebötesbeloppet blir i detsammastort sett av
Är penningbotsnivâbrott ligger såningsfönnåga. det fråga om som

anledning någon skillnaduppfattning intefinns det enligt vår göraatt
och inte hellerolika betalningsförrnågamedmellan juridiska personer

och fysiskamellan juridiska personer.
betalningsför-skälen för beaktagäller andra brott kandetNär att

hålla den fråganemellertid anledningfinnsmågan Detstörre. attvara
mindre företagför ochvillkor gällerisär från de olika närstörresom

verksamheten.kan begås ide brottdet gäller allvaret somav
straffansvarindividuellt intetidigare det vidvi varit inneSom är

straffbestämmelsens skydds-objektiva kränkningenovanligt denatt av
straffmätningengenomslag på medförhållandevis litetintresse får ett

låg.personlig culpa bedömtsgradenhänsyn till att varaav
finns det inte skäl tilljuridiskadet gällerNär sammapersoner

heltbör här slå igenomåterhållsamhet. grovhetBrottets ett annat
i straffmätningen.sätt

juridisk verksamhetkan begås iallvarliga brottHur personssom en
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omfattning. Vad i förhållandenaturligtvis verksamhetensberor som
omfattning kan framstå förhållandevis ringatill verksamhetens som en

företags verksamhet kan i förhållande till detöverträdelse i ett stort
verksamhet framstå mycket överträdelse.lilla företagets grovsom en

straffet skall bliprincipiella utgångspunkten bör ändåDen attvara
lilla och iinnebär i sin det i det detdetsamma. Detta tur att storaom

förhållande till företagens verk-begås överträdelser iföretaget som
exempelvis för-lika bägge företagen harsamhet använtär engrova

skall det före-i sin produktion såbjuden tillsats 20 storaprocent av
följer brister ibestraffas väsentligt Redan häravsträngare. atttaget

medför för väsentligtkontroll inom företag riskertillsyn och stortett
straff motsvarande brister inom litet företag. Här-änsträngare ett

beakta betalnings-minskar också behovet härutöverigenom ävenattav
påtagligtförmågan på sätt.ett mer

uppfattning betalningsfönnågan normalt inte böralltså vårDet är att
fallet inom dagsbotssystemet.framträdande roll lså ärsomges en

i dagsbotsbeloppetbetalningsförmågan medföra variationerdetta kan
betal-kronor. det gäller juridiska börfrån till 000 När30 l personer

i första hand beaktas i samband med allvarligare brotts-ningsförmågan
lighet.

Även ligger penning-gäller brottslighet, intedetnär annan som
naturligabetalningsförmågan normalt beaktas.botsnivå, bör dock Av

schablonartadutgångspunkterna härvid tämligenskäl måste vara av
följande avsnitt strafföreläggande återvän-och schematisk Inatur. om

förskulle kunna ske inomtill vilket dettader sätt ramensom
strafföreläggandeinstitutet.

det slaget deprinciper vi berört inteallmännaDe är attavsom nu
vad nonnalt gäller i andraåterspeglas i lagtext. likhet medkan l som

denvi därför i lagtext inte börländer det än attatt anges meranser
bestämmandebetalningsfönnåga får beaktas vidjuridiska avpersonens

företagsböter.
hänsynstagande till betalningsförmåganlämnar fråganInnan om

underlag denna bör bedömas.slutligen vilketbör någotsäga om
flera faktorer vidBetalningsförmågan kommer att vara en av som

företagsbötemas storlek.helhetsbedömning kommer påverkaatten
enligt preciseradeHänsynstagandet kommer således inte ske någraatt

Normalt därför inte anledning inhämta någrafinns det attparametrar.
uppgifter juridiska ekonomiska förhållan-dennärmare om personens

olika slags uppgifter. kanVägledning kan hämtas från rad Detden. en
anställda. Normaltgälla omsättning, vinstnivåer och antalexempelvis

uppgifter dessa tala i någorlunda riktning.torde slag Det ärav samma
ovanligt de kan peka i olika riktningar. tordedock inte Ytterstatt
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juridiskafall få grunda sig densådanabedömningen i personens
bedömningenfinns fördelar med baseraförmögenhetsställning. Det att

förmögenhetsmåttbetalningsförrnågajuridisk ettpersonsav en
i denfinnsden förmögenhetsmassadå beaktareftersom somman

längre tid.byggts under Förrnögen-ochjuridiska som upppersonen
årsbokslutet.från balansräkningen i Enhämtashetsmåttet bör mera

erhållsjuridisk förmögenhetbildfullständig om manpersonsav en
intedel obeskattadekapital med den äreget reserver somavsummerar

i juridiskUppbyggnaden förmögenhetenskatteskuld.latent enaven
straff-faktorer risken drabbassjälvfallet andra än attstyrs avavperson

medelutdelningsbaraosannoliktDet är utatt tart.ex. urmanansvar.
bötesstraff.för undvika högtaktiebolag ettattt.ex. ett

Strafföreläggande13.7

allmännavilket innehålluppfattningvårVi redovisar somom
företags-strafföreläggande vidanvändningenangåenderåd av

skulle kunna ha.böter

skallföreslår vi företagsböteravsnitttill i 14.3återkommerSom att
strafföreläggandeförstrafföreläggande. Gränsenkunna åläggas genom

för företags-Eftersomkronor.förslag 500 000enligt vårt gränsenär
strafföreläggande inteinnebär detkronorligger miljonerböter 5 att

allvarligvid brott Dettaanvändaskommer kunna ute-art.att merav
fall kandominerande del deheltantalsmässigtsluter inte att av somen

strafföre-hanteras med hjälpbör kunnaföretagsböterföranleda av
lägganden.

påverkarhur förslagfrågan våratagitavsnitt har12.5I omupp
inte uteslutaframgått där,sanktionsavgifter. Vi vill, såsombehovet av

olikafinnas goda skäl förframtiden kanoch idet både typeratt avnu
avsaknadendet dockfallsanktionsavgifter. mångaI närmastär av

smidigönskemåletjuridiskastraffansvar för samt om enpersoner
med sanktionsav-skäl förhandläggningsordning utgör ett systemsom

förlorar dessa skäl iförslaggenomförande våragifter. Med ett av
fallsanktionsavgifter därför i vissabörExisterandeprincip betydelse.

minska påtagligt.sådana börbehovetavskaffas ochkunna nyaav
strafföreläggandesystemetemellertidförutsättning för dettaEn är att

bör dåändamålsenligt Detutvecklas och tillämpaskan sätt.ett
kommerför juridiskastraffansvarbeaktas ett nyttattatt varapersoner

lagstiftningen endastsjälvatillämpningförinstitut närmarevars
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kommer kunna allmän vägledning. efterFörst hand kommeratt ge en
institutet utvecklingen i praxis kunna motsvarandeattgenom en
stadga det individuella straffansvaret.som

Mot den bakgrunden framstår det i hög grad angeläget detattsom
för tillämpningen strafföreläggandeinstitutet kan lämnas sådanav en
vägledning och stöd det redan från början blir möjligtatt upprätt-att
hålla godtagbart enhetlig och konsekvent praxis.en

En möjlighet åstadkomma detta vi har diskuteratatt är att,som
liknande skett för ordningsbot, möjlighetersätt för riksåkla-öppnasom

meddela föreskrifter nivåer det gäller strafföre-att närgaren om m.m.
lägganden företagsböter. På de områden där olika tillsyns-som avser
myndigheter verksamma skulle detta i fallså ske efterär samråd med
respektive myndighet.

Mot ordning detta slag kan det emellertid riktas starka prin-en av
cipiella invändningar. Vid sidan vad framgår lagstiftningav som av
bör det domstolarna ställning till hur medytterst tar systemetvara som
företagsböter tillämpas.bör Någon särskild nonngivning vid sidan
därav bör då inte förekomma.

Några motsvarande betänkligheter uppkommer däremot inte detnär
gäller sådana allmänna råd tillämpningen författningom av en som
varje central myndighet får besluta sitt område. Allmänna rådom
skiljer sig från föreskrifter dessa inte bindande.att ärgenom

När det gäller tillämpningen strafförelägganden har riksåklagarenav
också redan utfärdat olika allmänna råd. De i praktiken fått störstsom
betydelse beräkningenangår dagsbotsbelopp vid strafföreläggande.av

utformatsDessa råd efter samråd med Sveriges domarförbundsom- -
bygger på lagstiftningens förarbeten och domstolspraxis. De sträcker
sig dock längreväsentligt vad direkt kan utläsas frånän dettasom
underlag.

Formellt riktar sig de allmänna råden endast till åklagama. prak-l
tiken fungerar de dock i hög grad vägledning också för dom-som
stolarna.

Det vår bedömning motsvarande skulleär kunnaatt sättman
främja konsekvent och likformig praxis beträffande strafföreläggan-en
de företagsböter.av

Enligt vår uppfattning det således angeläget riksåklagaren,är att om
våra förslag genomförs, så möjligt meddelar allmänna rådsnart som
för beräkningen företagsböter vid strafföreläggande.av

Råden bör sikte allmänna tillämpningsfrågor i principta ärsom
oberoende vilka brott aktuella i det enskilda fallet.är Avav som
naturliga skäl måste sådana råd förhållandevis generell ochvara av en
övergripande natur.
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finnas anledning meddela allmänna rådkan det ocksåHärutöver att
företagsböter inom särskilda områden. kanberäkningen Detom av

finnas anledning motsvarandeolika områdeninom sättatt som
underlag forbeträffande sanktionsavgifter skapabrukar rekommenderas

tydligt och enkelt återspeglar allvaret i denpraxis sättetten som
Ofta kan användningen olikaaktuella Överträdelsen. parametrar varaav

detta. Vi således inte något prin-lämpligt åstadkommasätt attett ser
meddelar allmänna rådriksåklagarencipiellt hinder mot att om

fall i stridforetagsböter for det någonexempelvis tillämpningen attav
utlänning i sin tjänst denne inteharutlänningslagen atttrotsmot en

nuvarande sanktions-dessa i likhet med denhar arbetstillstånd och att
beräkning utifrån antalet utlänningar ochenkelavgiften bygger en

vattenfororenings-i tjänst. Motsvarande gällerden tid dessa varit även
det givetvisövertidsavgift enligt arbetstidslagen.avgift och Däremot är

får sådan utformning överträdelser påangeläget råden attatt om-en
uppfattas klartslaget inte kommerdet aktuellaråden att somav

likartatbehandlade andra överträdelsereller mildare änsträngare av
områdeutfärdar allmänna råd något särskiltriksåklagarenslag. Om

efter samråd med den myndighetsjälvfallet skebör detta som svarar
finns någon sådan.för området dettillsynen om

hur all-finns det inte möjlighet gåsammanhangdettal att
områdenforetagsböter särskildafor bestämmanderådmänna av
allmännaillustration till våraskulle kunna utfonnas. Somlämpligen en

däremotstraffmätningen och företagsböter skall någotsynpunkter
inte sikteinnehåll sådana rådberöra vilket att tar ettsommenar

område skulle kunna ha.visst
mellan vad kan kalla ord-distinktion börEn göras är renasom

formellöverträdelser. Någon sådanningsförseelser och egentliga
bör den emellertidfinns inte i svensk dragskillnad lrätt. grova anses

normalt möjligt underlåta åtalden nivån där detkunna ligga är att
liknandebrottets bagatellartade karaktär.med hänsyn till En gräns

fall undantagnafinns fåtaliga straffbestämmelser där ringai de inte är
området. bestämmelser kan i praktikenfrån det straffbara Dessa sägas

ordningsförseelserna lagts utanför det straffbarainnebära deatt rena
området.

innebär 0rd-gränsdragning det här antydda slagetEn attav rena
lagforing. de inteningsfönseelser ofta inte kommer leda till Omatt

utanför det straffbara området finns det ofta skäl underlåtalagts att
vissa straffbestämmelser det emellertid uppenbartåtal. det gällerNär är

ordningsförseelser normalt skall lagforas. gällerDetävenatt rena
föreskrivetpåföljd penningböter inteexempelvis någon än ärom annan

fall bör straffet normalt uppgå till beloppfor brottet. dessal samma
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Ävenföretagsböter. ipenningböter ellerdet frågaäroavsett omom
ordningsförseelser bör lag-klart ocksåfall det ståandra kan att rena

i lägsta delenregelmässigt bestämmassådana fallStraffet bör iföras.
bör minimi-undantagsvisforetagsböter. Endastförstraffskalanav

flerfaldigaEndast vidunderskridas.kunnakronorbeloppet 0005
till högre beloppböternaskäl bestämmadet finnas änförseelser kan att
förseelsens karaktärbör förutomstraffmätningenVidkronor.00025

denbetalningsförmåga beaktas ärjuridiskadenäven ompersonens
allmänhet har.ijuridiskavadeller lägreväsentligt högre än personer

lagstiftnings-mellan olikahög gradväxlar i såförhållandenaDå
vägled-möjligt lämna någondet inte närmareområden torde attvara

rådordningsförseelser i sådanavidtillämpningenförning somrena
områden där detför sådanaSärskiltriktning. ärallmänhar meren

finnas anledningemellertiddet övervägaförseelser kanvanligt med att
fårinriktade dessa. Detsärskiltrådutfärdasdet bör ärsomom

sådanabehovettillsynsmyndighetema övervägerförutsättas ävenatt av
riksåklagaren.frågan medförekommande fallråd och i tar upp

ordningsförseelserfråntill skillnadöverträdelserEgentliga rena
allvar-såöverträdelservad vi ärskulle enligt sagt passsomvaranyss

normaltdärförochringa fallbetecknasinte kanliga deatt somsom
företagsbötergrundnivå förlämplig lägstalagföring. Enföranledabör

basbelopp.överträdelser kansådanaför ettvara
kan detgrundnivålägstaovanför dennanivåernadet gällerNär

uppfattningutformas. Enligt vårbör ärhur rådensjälvfallet diskuteras
nivåsystemschabloniseratförhållandevisfrånutgålämpligtdet ettatt

utifrångrundnivågiveniförst placerasöverträdelsenenligt vilket en
vid brottet.omständigheternaobjektivaolikadevärderingfrämst aven

bedöm-utifråndärefter justerasskullevärderingenResultatet den enav
omständighetersärskildaföreliggerenskilda falletdetdet ining om

straff.eller lägrehögretalar för ettsom
uppfatt-skulle enligt vårovanför den lägstagrundnivåemaolikaDe

intervall. avvaktanIbasbeloppmedning kunna läggas ett mersom
inledningsvis begrän-grundnivåemarättspraxis kanvägledning genom

skullegrundnivånden högstainnebärfyra.till exempelvis Detta attsas
fyra basbelopp.uppgå till

basbeloppfyrahögre belopptilluppgårFöretagsböter inte änsom
tillhänsynföregentligtnågotlämnakommer inte att tautrymmeatt

leder tillmotverka dettafaktorer.straffhöjande Försärskilda attattatt
kan detomfattningalltför litentillämpas istrafföreläggandeinstitutet

tilläggsnivåersärskildaexempelvis tvåinförasgrundnivåemaovanför
endastskulletilläggsnivåerbasbelopp. Dessarespektive åttasex

straffhöjande faktorer.särskildafleraförelåg ellerdettillämpas enom



394 skall juridiska bestraflasHur SOU 1997:127personer

allmänna råden kommerDe naturliga skäl få inriktas påattav
nonnalfall. det gäller den inledandeNär bedömningen vissav en
överträdelse kan följande utgångspunkter för bedömningen väg-vara
ledande.

Strafförelägganden främstbör utfärdas för brott där föransvaret
den juridiska följer för företagaransvar ellerprincipernapersonen av

bestämt utlöses oaktsamt underlåtenhetsbrott bestårnännare ettav som
i brister i den tillsyn och kontroll borde ha verksam-utövats översom

Ärheten. frågadet komplicerade bedömningar subjektivaom mer av
faktorer bör prövningen normalt ankomma domstol.

bör dock framhållas straffmätningen förDet den juridiskaatt perso-
skall verksamhetsrelaterad och inte personrelaterad. Attnen vara en

enskild befattningshavare uppsåtligen och egenhändigt handlan-genom
de brutit straffbestämmelse utesluter alltså inte överträdelsenmot atten
i förhållande till den juridiska inte allvar-är attpersonen anse som
ligare oaktsamt underlåtenhetsbrott.än ett

objektiva omständigheterna bör inteDe heller sådana attvara
överträdelsen med hänsyn till sin omfattning, den tid den pågått, vikten

den bestämmelse åsidosatts, den skada eller fara över-av som som
trädelsen inneburit eller liknande skäl framstår osedvan-annatav som

Ävenlig eller särskilt anmärkningsvärd. strafföre-på sättannat om
läggandeinstitutet bör kunna komma till användning beträffande en
antalsmässigt mycket del lagöverträdelsema inom förstor av ramen
näringsverksamhet tillämpningsområdet ändå begränsat till lindrigareär
överträdelser.

Vad därefter kriterierna för fördelning mellanangår grundnivåerna
skall, de objektiva omständigheterna förstai hand beak-nämnts,som

det gäller bedömningen dessa det viktigtNär utgå frånärtas. attav
bestämmelsens skyddsintresse. till vid traditionell brottslighetl motsats

skyddsintresset vid näringsreglerande lagstiftning normalt inte någotär
direkt hänförligt till enskilda individer. Ofta det frågaär ärsom om

kollektiva intressen eller gruppintressen kan ha med-som som
borgare gäller exempelvis miljöndet eller konsumenternär närsom
det gäller kvaliten de bjudspå viktigt intresse iEttut.varor som
sammanhanget också det intresse näringsidkare och konsumen-är som

har konkurrensen inte snedvrids vissa näringsidkareter att attav av
inte följer givna regler. Statsintressen, och då inte bara sådana som
angår den offentliga ekonomin, kan också bestämmelsesutgöra en
skyddsintresse. ingenting utesluterDet viss straffbestäm-är attsom en

ha flera olika skyddsintressen.melse kan Olika straffbestämmelser i
lagstiftning kan också ha helt olika skyddsintressen.samma

straffskalorde föreskrivna kan ofta fåGenom ärsom man en
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skyddsintressen. Somolikavärderatlagstiftarenhuruppfattning om
straffskalahögredärmiljöskyddslagenkan härexempel nämnas en

miljö-betydelse frånväsentligförpliktelseavsettbrottetgäller avom
beträffan-gällermotsvarandedärlivsmedelslagenskyddssynpunkt och

hälsosynpunkt ellerfrånbetydelseförpliktelseåsidosättandende avav
konsumentintresset.för

svårhet kanobjektivaöverträdelses utgörasägasVärderingen enav
ochskyddsintressestraffbestämmelsesbetydelsenfunktion av enaven
denkränktshakanskyddsintressetutsträckning sägasi vilken genom

överträdelsen.konkreta
överträdelsenssjälvfalletsammanhangeti detfaktor ärviktigEn

bedömasskalldennaihågkommaviktigtomfattning. Det attär att
kangrundnivånlägstaomfattning. Denverksamhetensoberoende av

småföretagsnormaltöverträdelse iringainte ettsägas motsvara en
företags verk-överträdelse iomfattandelika stortverksamhet. En ett

straff. Däremottill någotinte ledaprincip strängareskall isamhet
likaomfattningverksamhetens över-förhållande till storikommer en

högreklartförskyllalillai detföretaget ettdetträdelse i attstora som
straff.

principigrundnivå börvissöverträdelse påPlaceringen enenav
straff-särskildanågraföreliggerdetbortseende frånmedske om
sådanaföreligger någradetenskilda fallet. Omdetihöjande faktorer

grundnivåema.mellanfleraellerflyttasöverträdelsenkan stegettupp
ställetiöverträdelsenkantillräckligtmöjligt ellerintedettaOm är

tilläggsnivåema.till någonflyttas avupp
slagsolikafyratillräckligt sär-dettorderåden taI att uppvara

faktorer.straflhojandeskilda
subjektivatill denmotsvarighetenmedhaskulleförsta göraDen att

överträdelsen inteklartframstårdetbrott. Om attsidan ett somav
varit frågadetbefattningshavarevisstillskriva attendast utanär att en

straff-ledning bördessochföretagetagerande frånmedvetetettom
höjas.nivån

med-falletkonkretadetöverträdelsen iskulleandraDen omavse
framståreflek1ermenliga störredirektandraskador ellerfört somsom

aktuella slaget.detöverträdelsevanligt vidvad ärän avensom
överträdelserupprepadefrågadettredje skulle ärEn avatt omvara

förhållan-itillämpaskunnabör ävenslag. Dettaeller olikartatlikartat
ordningsförseelser.tillde

tidigarejuridiskadenbörslutligenfjärdeDen att personenavse
dömts för brott.

straff-sådannågonföreliggerdetgällakunnabörHärutöver att om
ytterligarestraffet höjasså kantidigarefaktorhöjande sagts omsom
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det fråga storföretag med mycket omfattande verksamhet.är ettom
straffhöjande faktorer bör allmännaendast i de rådenInte tas upp

strafiunkande. Vad särskilt bör frivilligäven ärutan tassom upp
angivelse och avhjälpande skador. Vi hänvisar till vad tidigareav
anfört detta.om

juridiskabör också den betalningsförmågaHärutöver personens
kunna straffsänkande riktning. Enmansföretagbeaktas i och fåmans-
företag får i allmänhet ha sådan mindre betalningsförmågaantas atten
foretagsbötema kan reduceras med till hälften det beloppupp av som

Är det fråga mindreskulle ha utgått. exempelvis ideellaannars om
föreningar eller andra juridiska med mycket begränsad betal-personer

fjärdedel. Beträffandeningsförmåga bör böterna kunna reduceras till en
och kommuner finns det inte anledning reducera böterna.staten att
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ochlagföringförFormerna14

utredning m.m.

Inledning14.1

och lagtbedömningarvåraredovisatharkapitlenföregåendedeI
be-utformningenmaterielladengällerdetförslag avvåra närfram

uppfatt-vårDetjuridiska ärförstraffansvarstämmelser personer.om
tillbidrakunnabör ettförslagvåragenomförandening ettatt av

närings-inombrottsåvittsanktionssystemeffektivtbetydligt avsermer
reglernamaterielladeemellertidförutsättning attärEnverksamhet.

till-kanförfarandereglerutformadelämpligtmed somkompletteras
förfarandetilltillgångfall hanormala ettisåväl intressetgodose attav

rättssäkerhets-sådanaeffektivt värnaochenkelt attsnabbt, somärsom
sank-frågadetgällandesärskilt ärnärsigalltid omgörintressen som

brott.tioner mot
näringsverksamhetibrottåtgärdergällerdet motReformarbetet när

till,förväntningarställtlagstiftaren storalagändringarkantatär somav
Vi harverkningslösa.mindreellersigvisatpraktikeni mersommen

kanexempelAndraforetagsbot.bestämmelserna somsärskilt berört om
näringsverksam-ivid brottförverkandebestämmelsernaärnämnas om

miljöskydds-miljöskyddsavgift iochbrottsbalken§4kap.het i 36 om
bestämmel-aktuelladetillorsakväsentlig att1969:387. Enlagen

förfarandereglersaknatsdetmisslyckade är attblivitpraktikeniserna
reglerna.materielladehandläggningeffektivkunnat avtrygga ensom

formelltförfarandereglema settsåexempel nämntdeI synessom
mångaPårättssäkerhetshänseende.iställaskankravdemotsvara som

ocksåverketsjälvaidetföreställning attfinnasdetverkarhåll omen
handhavan-effektivthindretutgjort ettmoträttssäkerhetskravenär som

kansanktionsavgifterförslagolikagällerdetminstde. Inte när om
misstrospåraförfarandenenklaochsnabba enbetoningeni avman
drivenlångtstundtalsochprövningarrättsligasedvanliga enmot

schabloner.tillyxadetämligenmed grovtsådanaönskan ersättaatt
svår-praktikenikritikÄven riktaskan ettdet motvi attanser

foretagsbot. Det ärtalanexempelvisvidförfarandehanterligt omsom
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således uppenbart det inte bakom den reformen legat någonatt strävan
åstadkomma i praktiken enkelt och lätthanterligt Somatt ett system.

exempel kan det motivering ansågs uppenbartnämnas närmareatt utan
företagsbot inte borde åläggas strafföreläggande före-elleratt genom

läggande ordningsbot prop. 1985/86:23 56. Bristerna hängerav s.
dock enligt vår bedömning mindre med de rättssäkerhets-samman
garantier finns förfarandereglemai de materiella reglernaän attsom
givits utformning medför förfarandet lätt kommer fram-att atten som
stå och också leder till påtagligtsättovant tungrott ettsom som en
försiktig och återhållsam tillämpning från domstolarnas sida.

Önskemålet enklare förfarande torde under förhållandenallaettom
väsentligt motiv för många de förslag framlagtsettvara av som om

utnyttja sanktionsavgifter i stället för straff sanktion för över-att som
trädelser inom näringsverksamhet. förslagen ofta frånFörutom utgåratt
strikt brukar de främst avvika från vad gäller för straff-ansvar, som

ifråga förfarandereglema. kanDet exempelvis gälla den ut-ansvar om
redning skall föregå beslut, formerna för talan, harettsom vem som

besluta och formerna för verkställighet.rätt att
sanktioner diskuteras iDe de aktuella sammanhangen oftaärsom
sådant slag det, vi redan tidigare berört, kansättett attav som

diskuteras de inte betrakta straff i Europakonventionensär attom som
förfarandetmening och då också måste de krav enligtmotsvara som

konventionen gäller för straffrättsligt förfarande. Väljerett man en
låta det straffprocessuella regelsystemet tillämp-väg än attannan vara

ligt finns det därför risker för konventionskraven inte kommeratt att
kunna uppfyllda. Enligt uppfattningvår det inte heller såäranses vara

det straffprocessuella lägger något hinder för effektivatt systemet en
Ävenoch ändamålsenligt hantering. inom det straffprocessuella syste-

finns det för rimliga prioriteringar olikagöramet utrymme att av
myndigheters insatser och utnyttja förenklade förfaranden.att

Förhållandet mellan effektivitet och rättssäkerhet inte noll-är ett
summespel där vinster på den sidan förluster denmotsvarasena av
andra. Ambitionen måste alltid åstadkomma effektivtatt ettvara

dessutom tillgodoser kraven rättssäkerhet. När detsystem som
gäller sanktioner för brott enligt vår mening det straffprocessuellaär

den givna utgångspunkten. Uppgiften inom försystemet är att ramen
det utforma regler också kan tillgodose intressenasystemet som av
snabbhet, enkelhet och effektivitet. detta kapitel skallI vi från de nu
angivna utgångspunktema diskutera olika frågor den praktiskarörsom
hanteringen straffansvar för juridiskaettav personer.

I avsnitt vi den14.2 allmänna processrättsliga regleringen.tar upp
Vi förordar i den delen i princip regler bör gälla, oberoendeatt samma
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forstraffansvarellerstraffansvarindividuelltfrågadet är omomav
juridiska personer.

frågorprocessuellatvåavsnittentvåföljandede tar somI upp
juridiskatillförhållandeibetydelsesärskild personersavvaraanser

strafléreldiggandereglernaviföreslåravsnitt 14.3I attstraffansvar. om
avsnitt 14.4iochjuridiskatillförhållandeockså iskall gälla personer

utgångs-medviavsnittetdetåtalsfrågorna. I tarvibehandlar senare
prioriteringfråganåtalspliktallmänreglernafrånpunkt omuppom

straffansvar.individuelltochjuridiskaförstraffansvarmellan personer
åtalsprövning.ochåtalsunderlåtelsefrågornaviberörDessutom om

be-finnsurvaletselektivadetiingårlagardeflestadeI somav
myndigheterrad olikalångtillsyn. Det är somstämmelser enom

tillsynsmyndig-olikadesjälvtsigDet atttillsynen. sägerförsvarar
straffansvarettillförhållandeiocksårollviktigspelamåsteheterna en

be-avsnitt 14.5tillsynsområden. Isinainomjuridiskaför personer
ochhänseendedettauppgifter itillsynsmyndigheternasvihandlar
14.8avsnittåtalsanmälan. Iochtillsynlagsärskildföreslår bl.a. omen

mellaninformationsutbytefrågannäraliggandedenvibehandlar om
myndigheter.

vadmedlikhetIpreskription.fråganvi14.9avsnittI tar omupp
förtidenkortastedenviföreslårföretagsbotbeträffande attgällersom

fem år.skallpreskription vara
register överbehovetslutligenbehandlar ett14.10avsnittI av

sådantViforetagsböter. etttill attdömtsjuridiska ansersompersoner
förslagkonkretnågotframläggafrånavstårbehövs, attregister men

pågår.lagstiftningsarbetedetbakgrund nusommot av

regleringensprocessrättsliga14.2 Den

uppbyggnadallmänna

straff-angåendebestämmelsernaprocessuellaföreslår deVi att
förgällervadtilljuridiskaför nusomanpassaspersoneransvar
börbehövslagstiftningDenstraffansvar.individuellt somnya

rättegångs-ireglerberördakompletteringarutformas såsom av
balken.

fåtalendastdettaföranledde ettföretagsbotreglernaNär antogsom
för-medlikhetskulle, iFöretagsboträttegångsbalken.ändringar i



400 F för lag/öring och utredning SOU 1997: 127ormerna m.m.

verkande, särskild rättsverkan brott vilket i sin innebarturvara en av
i princip allmänna processuella regler blev tillämpligaatt samma som

vid förverkande. Den särskilda reglering infördes inskränkte sig isom
princip till företagsbot inte fick åläggas yrkande åklagare,att utan av

nämndemän skulle delta i avgörande talan företagsbotatt samtav om
företagsbot inte fick åläggas strafföreläggande och ordnings-att genom

bot jfr 1985/86:23 ff.52prop. s.
Utan detta uttryckligen kan den processuellasägsatt anta attman

regleringen inte oväsentlig orsak till valde kon-att attvar en man
företagsboten särskild rättsverkan i förställetstruera ettsom en som

straff. Särskild rättsverkan brott kunde redan tidigare riktas motav
juridiska varför det möjligt anknyta till gällande pårättattpersoner var

helt valt behandla sanktionenett sätt änannat att ettom man som
straff.

Den straffprocessuella regleringen naturliga skäl utformadär av
utifrån det individuella straffansvaret. Om såsom vi föreslår, införman,
straffansvar för juridiska den enligt vår uppfattningäven ärpersoner
självklara utgångspunkten i princip regler bör gälla i detatt samma
hänseendet det gäller individuellt straffansvar.närsom

I sak innebar detta i allt väsentligt inte några särskilda problem. I
allmänhet det sig på naturligt hur regleringen bör isättettger vara
förhållande till juridiska det naturligtvis finnaskanävenpersoner om

för olika uppfattningar. exempel kanSom måls-utrymme nämnasett
ägandens subsidiära åtalsrätt. Med hänsyn till inriktningen straff-av

för juridiska och till juridisk inte skallansvaret attpersoner en person
begå brott har vi funnit det naturligt inte föreslå någonatt ut-anses

vidgning den enskilda åtalsrätten till juridiskaävenattav avse perso-
Skyddet för målsägandens intresse upprättelse och kontrollner. av

tillgodoses under alla förhållanden till enskilt åtalrätten motgenom
den misstänkt för ha begått brott och möjlig-är att ettsom genom
heterna föra skadeståndstalan i anledning brott.att av

I vissa hänseenden krävs emellertid särskilda överväganden hurom
regleringen bör gällerDetta bl.a. olika bestämmelser i balkenvara.

anknyter till påföljdema för individuellt sådantEttsom ansvar. exem-
pel bestämmelserna strafföreläggande återkommerär till iom som
följande avsnitt. Eftersom böter den enda påföljd kommerär attsom
kunna användas juridiska kan valet mellan olika påföljdermot personer
inte användas kriterium för olika processuella lösningar. Samtidigtsom

vi det klart olika regler bör gälla för förfarandetär beroen-att attanser
de hur ingripandepå påföljd kan bli aktuell. Som förgränssom
strafföreläggande företagsböter föreslår vi därför 500 000 kr. Somav
vi då återkommer till föreslår vi används i vissaatt gräns ävensamma
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andra de nuvarande reglerna i balkensammanhang där anknyter till på-
iföljderna. det gäller regleringen övrigt hänvisar till vadNär som

i specialmotiveringen.sägs
tänka sig olika lösningar för placeringlagtekniskt kanRent man

processuella regler krävs föroch utformning de särskilda somav
straffansvar. deljuridiska vårprövningen För attpersoners anserav

reglersamordnas med rättegångsbalkens nuvarandereglerna bör om
visserligenstraffansvar. sådan samordning kommerindividuellt En att

omfattande ändringar i rättegångsbalken.förhållandevis Motkräva
straffansvaret för juridiskabakgrund är utgöraavsett attatt personerav

straffrättsliga sanktions-betydelsefullt inslag i detochnomialtett
omfattningen lagändringarna inteemellertid attsystemet avanser

lösning.skäl för välja någon Dettillräckligt ärutgör att ange-annan
gäller förbesked vadden önskarläget att processenom somsom

direkt ijuridisk kan finnastraffansvar förangående svareten person
frågorna jfrrättegångsbalken reglerar de olikakapitel ide prop.som

förslag utformade från angivna utgångs-1985/86:27 Våra54. är nus.
punkter.

Strafföreläggande och ordningsbot14.3

föreslår strafföreläggande skall kunna användas för brottVi att
beloppet föri det selektiva urvalet. högstaingår Det ettsom

föreläggande bör 500 000 kronor.vara

lagföringkap. rättegångsbalken finns bestämmelser48I om genom
föreläggande ordningsbot. Strafföreläggandestrafföreläggande och av

ordningsbot kan föreläggas polis-utfärdas åklagare medan av enav
gäller detta dom harföreläggande godkännsOm ett som en somman.

laga kraft.vunnit
får användas för brott för vilka det inte före-Ordningsbot endast

skrivs straff penningböter. finns särskilda reglerDetänannat om
storleken ordningsbot i princip innebär det ankommerattav som
riksåklagaren bestämma beloppet vid olika former brott.att av

förStrafföreläggande får användas alla brott där böter ingår i
Åklagarenstraffskalan. skall i det enskilda fallet bestämma bötes-

straffet efter brottet bör föranleda.vad han attanser
lagföringAntalsmässigt så ordningsbot och strafföre-är genom

Årlagföringsformerna.läggande de klart dominerande 1994numera



127utredning SOU 1997:ochför lagföring402 Formerna m.m.

939strafförelägganden 66antaletoch782ordningsbot 227antaletvar
34 784.endastbötesdomarantaletmedan var

företags-medsambandiinförderedovisat atttidigareSom man
användningenuteslötregleruttryckligaintroduceradesboten avsom
Bakgrundenföretagsbot.vidstrafföreläggandeochordningsbot var

inriktningMed dentillämpningsområdet.tilltänktadetuppenbarligen
möjligt lämnaså långtnaturligtdet däremotharförslag attvåra ärsom

förfaranden.förenkladeförutrymme
möjligtbordedetkan detutgångspunkten sägas attUtifrån den vara
förslagVårtordningsbot.foretagsböterförelägga även genomatt

förbrottvissavidanvändasskall kunnaforetagsböterinnebär att
föranlederböternaBeräkningenpenningböter.stadgatdetvilka är av

från,utgåttproblemsärskildanågraheller anserinte somom man,
dessaoberoendelikafall bördessai storaböterna omavatt vara

emellertidtordepraktikenjuridisk 1fysisk elleråläggs person.enen
betydelse. Denbegränsadmycketfåslagetaktuelladetreform enaven

trafik-sådanaordningsbotföranleder ärbrottmängdenstora somav
förstraffansvarmedbrotturvaletselektivai detingårintebrott avsom

bestämmelsernaocksåskall attDet noterasjuridiska ompersoner.
särskiltnågotföreskrivetdettillämpliga ärinteordningsbot är om

tordeendastdetdettainnebäråtal. Sammantaget attför allmäntvillkor
trafiklagstiftningeninomägaransvarsbestämmelservid vissa somvara

ordnings-utfärdamedaktuelltblikunnaskulleöverhuvudtaget attdet
ord-emellertidfalli dessaheller ärlntejuridiskförbot person.en

straff-juridiskaförsärskilt välningsbotsförfarandet anpassat personers
utfärdasskallföreläggandethuvudregelntanke ärmed attattansvar

omedelbarttillfälleskallvarvid han attmisstänktesi den närvaro
intedetbakgrundenangivnaden attVidetta.godkänna mot nuanser

skall kunnaforetagsböterföreslåförskältillräckliga attfinns att nu
utfärdaförbuduttryckligtordningsbot. Något mot attåläggas genom

eftersombehövshellervi intejuridiskordningsbot mot anserpersonen
och 16kap. 15bestämmelserna i 48 attföljadet måste avanses

föroch intemisstänkteför denutfärdaskanenbartordningsbot en
juridisk person.

annorlunda. Dettasituationenstrafföreläggandegällerdet ärNär
dettill brottvälmycketochanvänds vidförfarande avpassatär avnu

kommerfrämstjuridiskaför attstraffansvaretslag om-personersom
de lag-majoritetmycket klarbedömning börfatta. Enligt vår aven

juridiskaförstraffansvarföranledakommeröverträdelser attsom
Överträdelsernastrafföreläggande.lagföraskunna genompersoner

följerdärunderlåtelsebrottoaktsammaallmänhettorde i ansvarvara
tillräck-dettordeNormaltföretagaransvar.principernaenligt varaom
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lagförs för brottet. Någonligt den juridiska närmareatt personen
ansvarig inom företag behövs då inte.utredning varit ettom vem som

de lägre nivåerna förregelmässigt hålla sig inomStraffet kommer att
enligt tämligen schablonmässigaochföretagsböter kunna utmätas

iobjektiva karaktär stårgrunder där gärningens centrum.
näringsreglerandeförsta hand sådangäller iVad sagtssom nu

selektiva urvalet. Vid talaningår i detlagstiftning om ansvarsom
regel-det däremotgenombrottsregeln kommerenligt den s.k. mer

kompliceradavvägningsproblem sådanaktualiserasmässigt att av en
princip börnaturligt dessadet kan prövasattnatur att avsomvara

endastgenombrottsregeln torde dessutommed stöddomstol. Ansvar av
därförantal fall. Vi föreslåri relativt litetaktualiseraskomma attettatt

till sådana brottanvända strafföreläggande begränsasmöjligheten att
föreskrivet.för juridiska särskiltstraffansvarför vilka ärpersoner

finns böter ifinns det också sådana där det inteBland brottdessa
fall det naturliga skäl inte möjligtstraffskalan. dessal är att an-av

Enligtstrafföreläggande beträffande individuellt straffansvar. vårvända
sådan tilldet emellertid inte skäl någonbedömning finns göraatt

begränsning det gäller juridiskastraffskalan knuten när personers
för kommer alltid böterstraffansvar. Straffet juridisk atten person vara

inte ingår i straffskalan innebärstraffskalan. böteroberoende Attav
bli högre istraffet för juridisk behöverinte heller änatt personen

för-naturliga i stället anknyta till vad brottetandra fall. Det är att
företags-enskilda fallet. bör gälla för hur högaskyller i det En gräns

föreläggas strafföreläggande.bör kunnaböter genomsom
ligga kan naturligtvis alltid diskuteras. viktigbör EnVar gränsen
sådan diskussion givetvis vilka bötesnivåerutgångspunkt för är somen

vid för juridiska Viallmänt bör tillämpas straffansvarsett personer.
den delen till våra överväganden i kapitel bakgrundhänvisar i 13. Mot

funnit för strafföreläggande lämpligen kandessa har gränsenattav
till Härigenom bör det finnas förbestämmas 500 000 kr. utrymme att

använda strafföreläggande vid de flesta överträdelser, samtidigt som
intresset fullständig domstolsprövning tillgodoses vid in-av en mer
gripande straff.

framgår specialmotiveringen föreslår motsvarandeSom attav
skall tillämpas i fråga bl.a domförhetsregler och kravgräns även om

prövningstillstånd i hovrätt.
strafföreläggande utfärdasSom får endast åklagare. Vinämnts av

föreslår ändring i den delen. Vi vill emellertidinte någon nämna att
det i utländsk finns exempel andra myndigheter,rätt att motsvaran-
de har utfärda motsvarighetenvåra tillsynsmyndigheter, tillrätt att
strafförelägganden. Danmark gäller detta exempelvis skatte- ochpåI
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inteanledningsikt kan det finnasavgiftsområdet. På övervägaatt om
vissa områden.införas i Sverigeskulle kunnamotsvarande ordning

åtalsfråganPrövningen14.4 av

kap.bestämmelserna i 20 7§föreslår itillägg rätte-Vi ett
bedöm-det vidåtalsunderlåtelse enligt vilketgångsbalken om

misstänkt förunderlåtas denskallåtal ärningen mot somav om
särskilt skall beaktasverksamhetjuridiskibrott ompersonsen

Härigenom kommerjuridiskaväcks denåtal mot personen.
framförprioritethaför juridiskastraffansvaret attpersoner

brottslighet.mindre allvarlig Härut-straffansvar vidindividuellt
åtalsprövningsregler i desärskildainförsföreslår detöver att

Åtal i dessaskalltillsynsmyndigheter.det finnslagar för vilka
åtalanmält brottet tilltillsynsmyndighetenfall endast väckas om

från allmän synpunkt.påkallatåtaleller ärom annars

inteskall åklagare,rättegångsbalkenkap. ärEnligt 20 6 § annatom
Bestämmelsenunder allmänt åtal.för hörväcka åtal brottstadgat, som

s.k.utgångspunkten i svenskaprincipiellaför den äruttryck rättattger
hörskyldig åtala brottåklagare alltsååtalsplikt.absolut En är att som

tillräckliga skälhan harbevisningen sådanåtalunder allmänt är attom
så kommerför juridiskainför straffansvarför det. Om personerman

förhållande tilltillämplig ibli direktkap.bestämmelsen i 20 6 § att
det gällerselektiva urvalet.ingår i det Närsådana brott ansvar en-som

opportuni-fakultativt vilket innebärdettagenombrottsregelnligt är att
prövningenvidautomatiskt måstetetssynpunkter vägas även av

åtalsfrågan.
emellertid antal undan-finns detåtalspliktenden allmännaFrån ett

får underlåtaIämplighetsprövningefterinnebär åklagareatttag ensom
finnsviktigaste undantagettillräcklig.bevisningen Detåtal äratttrots

får åklagareEnligt den bestämmelsenrättegångsbalken.i kap.20 7 §
brotteti det fallet det kanåtalsunderlåtelse bl.a.besluta attatt antasom

förutsättningpåföljd böter. Eninte skulle föranleda någon äränannan
inte åsidosättseller enskilt intresseväsentligt allmäntdock någotatt

Även tillämplig i för-bestämmelsen kommer blidendärigenom. att
aldrigEftersom juridiskajuridiskahållande till personerpersoner.

kommer intestraff böterdömas till någotkommer kunna änannatatt
för åtals-fall hinderpåföljden i någotheller den förväntade utgöraatt

övervägandenslagsbl.a.underlåtelse. praktiken kommerI somsamma
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gäller i förhållande till individuellt straffansvar avgörandeattnu vara
i förhållande till juridiska Enligt förarbetena kan åtals-även personer.

underlåtelse inte minst komma ifråga vid sådana oaktsamhetsbrott som
framstår resultat okunnighet eller obetänksamhet änsnarare som av

Samtidigtuttryck för nonchalans gällande bestämmelser.motsom
åtalsunderlåtelse generellt fickförpåpekades det settatt utrymmet
näringsrättsliga författningar.vid brottbegränsat motanses vara

med in-kräver särskilda överväganden i sambandVad ettsom
emellertid det välstraffansvar för juridiskaförande är attpersonerav

finns förut-bör väckas åtal för brottet och detkan stå klan det attatt
begått brottet och denför detta både densättningar göra motatt som

Fråganverksamhet brottet begåtts.juridiska inom ärsomperson vars
situation börväckas båda eller det sådandå åtal skall mot enomom

uppfattningunderlåta åtal endera. Enligt vår börmöjligt att motvara
den juridiska åtalas det intedet normala endast när äratt personenvara

lagstiftningallvarligare karaktär. Redan nuvarandefråga brottom av
tillämpning. åtal väcksför sådan Omkan sägas motutrymme enge

allmänt ellertorde således något väsentligtden juridiska personen
normalt inte åsidosättas åklagaren underlåterenskilt intresse attom

tvekan inte skall rådaväcka gärningsmannen. någonåtal För attmot
paragrafen vilketemellertid införas stycke i enligt detbör det ett nytt

misstänktbedömningen åtal skall underlåtas denvid ärmot somav om
för juridisk verksamhet särskilt skall beaktas åtalbrott i persons omen

juridiska Härigenom markeras tydligtväcks den ettmot personen.
framförstraffansvaret för juridiska har prioritet detsätt att personer

brottslighet.individuella straffansvaret det gäller mindre allvarlignär
emellertid betonas det i normalfallet sig finnsbörDet att vare

skäl för underlåta åtal med hänvisning tilleller attutrymme att en
juridisk åtalas för brott brottet i förhållande tillperson samma om
gärningsmannen har straffvärde fängelsenivå. Straffvärdet dåärett

få fallsådant det individuella bör genomslag. sådant börlatt ansvaret
ochhuvudregeln både gärningsmannen den juridiskaattvara personen

åtalas i fråga underlåtadet kan dock komma åtal denatt motmen
juridiska personen.

Även härutöver bör det betonas införandet straffansvar foratt av
juridiska inte får medföra det personliga i juri-att ansvaretpersoner
diska urholkas. kan vid uppsåtliga brott finnas skälDet t.ex.personer

lagföra gärningsmannen brottet inte skulle föranledaävenatt om annan
påföljd böter.än

På motsvarande åtal juridisk kansätt utgöraett motsom en person
skäl för åtalunderlåta gärningsmannen kan förutsättningarnaatt mot
för juridiskunderlåta åtal väsentligt störreatt mot en person vara om
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brottgärningsmannen. det gällerden misstänkte Näråtal väcks mot
egenhändigt handlande någonelleruppsåtligaär avavsersomsom

före-torde det många gångerbär företagaransvar,denän somannan
gäller inteden juridiska Detunderlåta åtalligga skäl motatt personen.

kan dock endastfåmansföretag.fråga Detminst det är meraomom
upphov tillfall brottunderlåta åtal i deaktuelltsällan bli gettettatt

risktagan-fara eller därframkallatskador eller brottetomfattande stor
betydande.varitdet

Även brottslighetenverksamheten,relation tillbrottets t.ex.som om
ibetydelseverksamheten, måste hakaraktäristisk förhar varit stor

hakan ocksåi avsnitt 13.4. Detjfr vadsammanhangdetta sagtssom
verksamheten,anknytning tillharbrottbetydelse ettstor svagenom

deverksamheten.i Förutomfor sig begångeti ochdet är atttrots att
storlek börpåverka företagsbötemasomständigheterna kannämndanu

skall underlåtas.åtalvid bedömningenbeaktasdessa också av om
frågadetgivetvisunderlåta åtal ärUtrymmet större ettäratt omom

börmöjligheten intetillfällighetskaraktär medanenstaka brott ut-av
led ibrottslighet ingårdet fråganyttjas ett ettär merasomsomomom

måsteanknytning till verksamheten. Detmedförfarandesystematiskt
planlagdsärskiltbrottsligheten kanockså noggrantprövas ansesom

för deuttryckuppfattaseller den kan attett personer somsomom
reglerna förlikgiltiga förledningen varitverkställandeingår i den om

varitverkställande ledningeninomföljdes.verksamheten Har t.ex.man
risktagande måstekonkret otillåtetdet förelegatmedveten ettattom

juridiskaunderlåta åtal denuteslutetdet i princip motatt perso-anses
abnormhandlingar.vad anfört i avsnitt 10.5.2jfr dock omnen

Å åtalsunderlåtelseprecis det gällersidan kan det,andra närsom
juridiskfrån åtalfinnas skäl avståför gärningsmannen, motatt en

verksamheteninom ledningen föruppenbartdet är att manperson om
fortsatt brotts-åtgärder för undvikavidta tillräckligakommer attatt
påföljd föroch det därför inte krävs någonlighet i verksamheten att

försituation där skälenvidare brottslighet.avhålla från En enannan
juridiska gjortlagföring inom denkan är personenmanvara svaga om

skadliga verkningar brott.ansträngningar för minimera ettattstora av
ocksåunderlåta åtal juridisk måsteUtrymmet motatt person ansesen

tillsynsmyn-fall juridisk själv anmäler tilli destort enen personvara
allvar-egenkontroll upptäckt inte alltfördighet vid s.k. att ettatt man

verksamheten, dvs. vid självangivelse.ligt brott begåtts i
för möj-underlåta åtal får också direkt betydelseMöjligheterna att

förundersökningsbegränsning enligt kap. 4 a§ligheterna till s.k. 23
fall det skulle kräva omfattanderättegångsbalken. detI ut-en mera

bär straffansvar inom organisa-redning för klarläggaatt vem som en
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tion enligt principerna företagaransvar finns det ofta skäl be-attom
ansvarsfördelningen inom denförundersökningen såvittgränsa avser

ofta finnas begränsa för-juridiska tordeDet utrymme attpersonen.
med hänsyn till fortsatt utredning skulleundersökningen såväl att en

betydelsei rimligt förhållande till sakenskräva kostnader inte stårsom
påföljdeftersom sannolikt inte skulle leda till någon svårarebrottet än

den diskuterade priori-åtal för brottet med hänsyn tillböter att nusom
komma ske till följd bestämmelsernatetsordningen inte skulle att av

beträffandeförundersökningen begränsasåtalsunderlâtelse. Attom
fall inte innebära något väsentligtgärningsmannen kan i dessa attanses

Förundersökningen skallenskilt intresse åsidosätts.allmänt eller
tillräckliga skäl för åtalavseende det finnsfortsätta med motom

den juridiska personen.
Även i kap. rättegångsbalkenbestämmelsen 20 7§vid sidan av

föreskrifter angående vadbestämmelser med särskildafinns det raden
lagstiftning där andradessa sådangäller för åtal. Många av avsersom

åklagarmyndighet har tillsynsansvar.myndigheter polis- ellerän ett
åtalsförutsättningaktuella myndighetenOfta medgivande denär av en

1983/84:142. åklagareinnebär såledesi sådana fall Detse attprop.

finns den nämnda åtalsförutsättningen:följande författningar nu
vissa bestämmelser arbetsförmedlingmedLag 1935:113 om

1949: 105Tryckfrihetsförordningen
förbud i vissa fall införsel spritdrycker1960:419Lag mot avom
försäljning teknisk sprit1961:181Lag av m.m.om

16 kap.Brottsbalk 1962:700 19 §
straffi vissa fall för oriktigt ursprungsintygLag 1962:120 m.m.om
avveckling fideikommiss1963:583Lag avom
kontincntalsockeln1966:314Lag om

byggnadstillstånd1971:1204Lag m.mom
februari mellanmed anledning konventionen den 9 19721972:114Lag av

Sverige och renbetningNorge om
Resegarantilag 1972:204

anställningsfrämjande åtgärder1974: 13 vissaLag om
skyldighet för arbetsgivare anmäla ledig plats till den1976:157Lag attom

offentliga arbetsfömiedlingen
Ransoneringslag 1978:268
Socialtjänstlag 1980:620

1982:963 rymdverksamhetLag om
Prisregleringslag 1989:978

1990:52 med särskilda bestämmelser vårdLag om av unga
åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befrukta-Lag 1991 15 om

de från människaägg
föreskrifter tryckfrihetsförordningens1991: 1559 med och yttrandefri-Lag

områdenhetsgrundlagens
1992:1300 krigsmaterielLag om
1992:1326 personlig skyddsutrustning för privat brukLag om
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Omtillstånd till detta.myndigheten lämnatåtalinte får väcka utan att
innefatta till-fårtill åtal dettaangivit brottetmyndigheten ettanses

underkastadåtalsfråganalltsåinnebäråtal. Reglerna ärstånd till att en
åklagareankommerdock inteopportunitetsprövning utansom

medgivandenågotmedgivande. Utanskall lämnamyndighetden som
tillanmält brottetmyndigheten välväcka åtal. Harintefår åklagaren

endaståklagarentill åtal kanmedgivandelämnatåtal eller sättannat
rättegångsbalken.kap. §i 20 7bestämmelsernamed stödåtalunderlåta
uppfattningendenregleringen liggerberördaden attBakom nu

fallåklagarmyndighet i mångaoch ärpolis-myndigheterandra än
detväcka åtal iskälfinnsvad mån detbedöma iskickadebättre attatt

också våravsnitt dettill iåterkommer ärfallet. Som nästaenskilda
viss lag-tillsynmyndigheter överuppfattning de utövaratt ensom

och åklagarepolisförutsättningarnormalt har än attstiftning större
destoåtalsfrågan. Intebetydelse förfaktorerolikabedöma är avsom

utsträckningi denåklagareifråganaturligtviskan detmindre sättas om
ställningstagan-myndighetersandrabundengäller bör avvarasom nu

tillräckligadet finnsemellertid inteVi haråtalsfrågan.de i ansett att
bestämmelseri sådanaändringarföreslå någraförskäl somattoss

vårtberörsåtal ochförmyndighetsmedgivandeförutsätter avsom
juridiskaförstraffansvarförslag personer.som

berördadetåtalsreglerfinnsdetde lagar därsidanVid nuavav
i detingårantal lagarmycketemellertidfinns detslaget stortett som

lagenenligtmyndigheterolikadetoch därselektiva urvalet är som
det våravsnitttill iåterkommervi ärför tillsyn. Såsom nästasvarar

hafall måstei dessatillsynsmyndigheternauppfattning ävenatt en
förhållande-faktiskautredningen degällerdetroll såvälcentral när av

bak-denVi föreslåråtalsfrågan.ställningstagande tillvid motsomna
allmänhetiåtalsanmälantillsyn ochsärskild laggrunden somomen

Enligtverksamhet.tillsynsmyndighetersolikatillämplig påbör vara
åtalsanmälantillsynsmyndighetskallhuvudregeln i lagen göra omen

anledningskäligdet finnsfrågan finnerhaefter attden attutrettatt
tillsynsområdet. Underfaller inombrottförövatsdet ettattanta som

emellertid intemyndighetenskallförutsättningarangivnavissa i lagen

säkerhetleksakers13271992:Lag om
kreditregleringvaluta- och16021992:Lag om

textiliermärkning1993:969Förordning avom
leksakers säkerhet1993:971Förordning om

brukskyddsutrustning för privatpersonlig1993:972Förordning om
1994:1550Tullag

Tullförordning 1994:1558
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åtalsanmälan.behöva någongöra
berörda slaget skulle knappast menings-reglering detEn varaav nu

fortfarande princip skulle ha absolut åtalspliktfull åklagaren i trotsom
underlåta någon åtals-tillsynsmyndigheten lagligen kunde göraattatt

lagen tillsyn och åtals-anmälan. Vi föreslår därför de lagaratt som om
kompletteras med bestämmelseranmälan skall tillämplig på ävenvara

huvudregel endast får åtalas till-enligt vilka brott enligt lagen som om
Åklagaren emellertid intesynsmyndigheten brottet till åtal. böranger

Åtaltillsynsmyndighetens bedömning. bör kunnahelt bunden avvara
åtal enligt åklagarens bedömningväckas åtalsanmälanäven ärutan om

påkallat från allmän synpunkt.

Tillsynsmyndighetemas uppgifter14.5

föreslår det skall införas särskild lag tillsyn ochVi att en om
skall gälla för tillsynsmyndighetemas verk-åtalsanmälan som

detta föreskrivs i den lag tillsynensamhet i den mån som avser.
skall vid misstanke denTillsynsmyndighetema brott göraom

för ställningutredning behövs till frågan åtalsan-att tasom om
skäligVid misstanke brott skall myndighetenmälan. om nor-

kan under vissa omständigheter underlåtamalt anmäla detta men
åtalsanmälan.

antal de lagar innehåller straffbestämmelsermycketEtt stort av som
finnsföreslår skall ingå i det selektiva urvalet sådana detär attsom

särskilda myndigheter för tillsynen området. Desom ansvarar
uppgifter ingår tillsynsansvaret kan givetvis skifta från områdeisom
till uppgifterna motverka ochområde. Att är att moten av reagera

tillsynsområdet emellertid uppenbart. lagstift-överträdelser inom Avär
draningen går det emellertid inte några slutsatser vadnärmareatt om

den uppgiften innebär. allmänhet det inte någonting ilnärmare sägs
lagen. vissa lagar, exempelvis miljöskyddslagenl 1969:380,som
livsmedelslagen och lagen 1990:886 granskning och1921:511 om
kontroll filmer finnsoch videogram, bestämmelser enligt vilkaav
tillsynsmyndigheterna skall verka för överträdelser lagen beivras.att av

Justitieombudsmannen har under i haftår antal ärendenettsenare
anledning uttala sig tillsynsmyndighetemas framföroch alltatt om -
länsstyrelsernas åligganden enligt olika lagar, miljöskyddrörsom-
och naturvård Till protokollet inspektion länsstyrelsen iöverm.m. av
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Ragnemalm1988 lät JOdenBohus län 17Göteborgs och an-mars
följande.bl.a.teckna

kännedomvilket fårnågotlänsstyrelsenOm sätt oavsett om en-—
efterlevnad läns-författningellerlagöverträdelse över varsannanav en

ingripa,helt underlåtaden intetillsyn, kan ävenstyrelsen har attövaatt
föreskrift,någoninte finnsförfattningenifrågavarandei dendetom

tillsynsmyndig-åläggermiljöskyddslagen,i 38 §motsvarande den som
sakensligger ibeivras.överträdelser Detsådanaforverkaheten attatt

tillskyldighetinkluderar över-tillsynsfunktionen attatt senatur, att en
detomständigheterna. Närpåkallasåtgärderdemedträdelser möts avsom

överträdelse,straffbarbegåttsdetmisstankeklarföreligger att enomen
vidGivetvis måstepåkallad.allmänhetåtalsanmälanimåste manansesen

bagatellartadesvårhetsgrad. Vidtill brottetshänsynåtgärdvalet taav
Ävenåtalsanmälan.underlåtaskälsålunda finnas ettdetförseelser kan att

iakttagenanledningåtgärder med över-någravidtaintebeslut enatt av
dokumenteras.trädelse bör

ellernågongjortseller åklagarepolis attanmälan tillAtt annan,av
överträdelse,kännedomfått utgörmyndigheterdessa sättannat om en

självavstå fråntillsynsmyndighetenförskäl atttillräckligaheller attinte
med tanketorde,tillsynsmyndighetenfrånanmälananmälan. Engöra en

tyngdregeldär, ifinnas änbör störresakkunskapden en an-som
åklagarepolis ochförfinnas riskkanhåll. Detfrånmälan att avannat

intedennaslutsatsen,drar denpassivitettillsynsmyndighetens att ser
utredningen lågdärför självainträffade, ochallvarligt detsärskilt ger

ärendet någotkan tillföralänsstyrelsen integällerprioritet. Detta näräven
iSkulle det däremotinträffat.vadklartredandärför deti sak, äratt som

länsstyrelsenåliggafår dethänt,vadoklartavseendenågot ansessomvara
utreda saken.att

verkaskyldighetenochbeträffande tillsynsansvaret attsynpunkterDe
med deni sakframförtsbeivras överensstämmerbrottför att ovansom

till protokolletanteckningdels iuttryck förgivitJOinställning ensom
februari 1988,län den 18-19Kronobergslänsstyrelsen iinspektionöver av

dnrårendebeslut meddelatsvariärenden,dels i antal senaste ex.ett
3110-1985, 858-683-1984,533-1984,1537-1982,3142-1982,2243-1982,

Ärendet redo-finnsmed dnr 683-1984588-1988.och2224-19861986,
ämbetsberättelse 1985/86 410.visat i JO:s s.

fortfarandeuttalandeJO:sanledningsaknas änDet annat attantaatt
oberoendeområdetgällandefåråterspeglar rättantas varasomvar

bestämmelsersärskildanågrafinnsenskilda lagarnai dedetav om
hänseende.dettaskyldigheter itillsynsmyndigheternassiktetarsom

praktikenitillsynsmyndigheternavad månsak iheltEn ärannan
detbedömning finnsuttalat. Enligt vårmed vad JOenlighethandlar i

relativtfrågandiskuterathänseende. Vi hari dettabristermycket klara
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ingående med flertal olika tillsynsmyndigheter. Dessa samtalett ger
vid handen det inte finns någon klar och tydlig praxis området.att
På den nivå där tillsynen i praktiken sker kunskapen tillsyns-är om
myndigheternas skyldigheter uppenbarligen låg. Samtliga myndigheter

talat med det mycket önskvärt skyldigheterna ivi äratt attsom anser
får lagstöd. framförs också lagregle-det aktuella hänseendet Det attnu
lättillgänglig. Behovet regleringringen bör enkel och av en synesvara

den bakgrunden klart.mot vara
faktorergäller utformningen denna det främst tvådetNär ärav som

tillsynsmyndigheter betonat viktiga beakta.olika attsom
tillsynsmyndighetema inte främst skall arbeta medförstaDen är att

för straff drabba dem tillsynenbeivra brott och verka skallattatt
myndig-Uppgiften tillsynsmyndighet innebär ocksåatt attavser. vara

bistå med råd och hjälp. viktigt detheten skall kunna Det är attannan
tillsynsmyndig-förtroende mellan de företag tillsynen ochfinns avser

bakgrunden det olyckligt det inte finns möjlighetheten. denMot är om
allvarliga överträdelser sidan. skadar förtroen-lämna mindre Detatt

fortsatt god tillsyn företag anmälerdet och hindrar ett ettt.ex.en om
i leder till tillsynsmyndig-visst händelseförlopp och detta sin tur att

till åtal det brott misstänksheten anmäler saken ärtrots att som av
det allvarligare brott finns det bättremindre betydelse. Om är ett

förutsättningar för företaget skall kunna brottet måsteatt acceptera att
anmälas. Regleringen bör för prövning detutrymmege en av om
verkligen behöver anmälan. bör bestämmel-Detgöras nämnas atten

i de flesta fall i praktiken redan tillämpas detta sättserna synes om
överhuvudtagetanmälningar görs.nu

synpunktenandra regelmässigt förs fram det heltDen är ärattsom
anmälan tillmeningslöst polis och åklagare. Uppfattningen hosgöraatt

många tillsynsmyndigheter ärendet hos polisen läggs i hög förär att en
preskription. antal fall där anmälan leder till åtal försvinnan-Det ären
de litet och det gäller sådana överträdelser enligt tillsyns-även som
myndigheternas bedömningar helt klara och relativt allvarliga.är
Tillsynsmyndigheterna oftahar också uppfattningen förundersök-att
ningar regelmässigt läggs ned med motiveringen brott inte kanatt
styrkas i klara fall. den bakgrunden knappastDetäven är mot en
överdrift påstå tilltron bland tillsynsmyndigheter till möjlig-att att
heterna utkräva individuellt straffansvar inom tillsynsområdena inteatt

det här sammanhanget börl också framhållas flera tillsyns-är stor. att
myndigheter föruttryck de med sig de straffrättsliga ochatt vet attger
processrättsliga kunskaperna inom de organisationerna brist-äregna
fälliga och det material lämnats till polis och åklagareöveratt som
inte sällan har brister. inte ovanligtDet anmälanärstor att ut-en
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påståendeninte underbyggdai antalformats den bestårså attettatt om
fått bekräftat detåklagare harVid samtal medförekommit.brott att

ofta bra.tillsynsmyndigheter intefrånmaterial kommer ärsom
angelägetbakgrunden mycketden härframstårDet attmot som
förbättras. Vioch åklagarnatillsynsmyndigheternamellankontakterna

i sigskyldighetertillsynsmyndighetemaslagregleringatttror aven
särskildriktaroch åklagarnatillsynsmyndighetemabådeleder till att

naturligt-harsammanhangetfrågor. det härdessa luppmärksamhet
Riksåklagarenochtillsynsmyndigheternacentraladevis både ett

särskilt ansvar.
uppfatt-enligt vårområdet börregleringförutgångspunktEn en

central rolltillerkännastillsynsmyndigheterna måstening att envara
detförhållandenfaktiska närutredningengällersåväl detnär somav

åtalsfrågan.ställningstagande tillgäller
de kun-tillvarafördelar medradlångsåledesfinnsDet att taen

Till-tillsyn.myndigheterföreträdda hosfinns utövarskaper somsom
kunskaperväsentligt bättrenaturliga skälharsynsmyndigheterna omav

polis-vadområdenrespektiveinom sinaförhållandena änfaktiskade
förhållan-iminst viktigtinteha.åklagarmyndigheter kan Dettaoch är

förhållandenaeftersomlagstiftningennäringsreglerandetill dende
finnsnäringslivet. Detolika delarinomväsentligtvarierar högst av
dessakostnadsfördelar vinnaocheffektivitets-alltså attstora om

i besluts-tidigt stadiumanvändningtillkommakunskaper kan ett
hanteringför riktigförutsättningocksåförfarandet. Det avenen

för besluten.faktaunderlagdet finnssanktionssystemet gottettatt
införamotiv föranförtshar oftadetta slagSynpunkter attsomav

förvaltningsmyndigheterdeskall hanterassanktionsavgifter avsom
uppfattning bör detEnligt vårområden.olikatillsynutövarsom

tillvarastraffrättsligainom detmöjligtemellertid systemet taattvara
faktiskadeoch kunskapertillsynsmyndigheternas kompetens om

framför alltnäringslivet. Detområden inomolika ärförhållandena
framgåttfylla.myndigheterna bör Dessauppgifter är,två som avsom

uppgiften vidförstaintegällande Denredovisningen ärrätt, attnya.av
författnings-överträdelserförekommitdetmisstankeviss att avom

ochtillsynsområdet inhämtainombestämmelser ligger samman-som
till detta.och orsakerna Denhar häntuppgifter vadställa somom

till,utredningen lettunderlaguppgiften detandra göraär, att som
föras vidareallvarlig förtillräckligtsakenbedömning är attav omen

Mångastraffrättslig ordning.hanteras iförtill polis och åklagare att
sintillsynsmyndigheten baserarfaktaunderlagtorde detgånger som

grund förläggas tilldet också kanutformas såbedömning kunna att
kom-efter endastellerstrafföreläggande åklagaren smärreutanett av
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pletteringar. synnerhet gällerl detta det skapas klara rutiner forom
vad anmälan bör innehålla och hur den bör utformas. Vi atten anser
det lämpligt de centrala tillsynsmyndigheterna i samråd medvore om

ÄvenRiksåklagaren utfärdar allmänna råd detta. lokal nivå ärom
det viktigt åklagaren klart vilka krav bör ställasgöratt som en
anmälan och samråd sker.att

första uppgiftenDen tillsynsmyndighet har i det aktuellasom en nu
sammanhanget gäller alltså inhämtande och sammanställning faktaav

myndigheten grund anmälan eller skäl har anled-när annatav en av
ning det har begåtts brott faller inom tillsynsom-att anta att ett som
rådet. Redan i självklartdag det myndighet måsteär att en agera om

fårmyndigheten kännedom eller misstanke överträdelseom en av en
ansvarsbestämmelse i lag eller någon författning liggeren annan som
under myndighetens tillsyn.

skall faktiskaFrämst de omständigheterna kring händelseförloppet
klarläggas. skallUtredningen inriktas vad har hänt fråganochsom

orsakerna till detta har inträffat, överträdelseatt t.ex.om som om en
berott tillfälligheter eller den har sin orsak i brister vadrena om
gäller tillsyn och kontroll i verksamhet. Myndighetens utredningen
skall tillräckligtresultera i underlag för bedömningenett av om myn-
digheten skall anmäla brottet till åtal.

Det självklart tillsynsmyndigheten möjligt bör sköta utred-är att om
ningen i samförstånd med den undersöks. På det bedrivssättetsom
saken kostnadseffektivt och sådant den undersökssättett att som

så lite möjligt i sin verksamhet. Det väsentligt utred-störs är attsom
ningen sker smidigtså möjligt kravet tillfreds-utan att ettsom
ställande beslutsunderlag åsidosätts.

harNär myndigheten tillräckligt underlag skall det skeett pröv-en
ning åtalsanmälan skall framhållitsSom från tillsyns-göras.av om
myndigheterna bör sådan anmälan inte brottet skullegörasen om vara

bedöma ringa eller åtal inte kan påkallatatt som om annars anses ur
allmän eller enskild synpunkt. finnsDet många skäl för sådanen
opportunitetsprövning. skälDessa torde uppenbara.vara

finnsDet antal faktorer särskild betydelse iärett som av samman-
hanget. Till delar det fråga slags faktorer harärstora om samma som
betydelse for frågan åtalsunderlåtelse och for strafflindring ochom
påföljdseftergift.

Skälen åtalsanmälan kan falla bort dengöra verkställan-att t.ex. om
de ledningen inom juridisk omedelbart vidtar rättelse nären person en
överträdelse upptäcks. Detsamma gäller överträdelsen mindreärom
allvarligt och den framstår engångsföreteelse och till-som en en ren
fällighet. En sak tillsynsmyndigheterna särskilt framhållit och därsom
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underlåtaskunnaofta böråtalsanmälanuppfattningderasdelar är att
uppgifter.misstänktesdenuppdagasbeträffande brott egnagenomsom

överträdelsebetydelsehaocksåtordeDet ansvars-stor enavom en
ellerriskfara ellerpåtaglig skada,tillhar lettbestämmelse annanmera

anmälanblilåtaskettinte harså är atteffekt. Om utrymmetnegativ en
Även fråganförhållande.vidpåtagligtnaturligtvis än motsattstörre om

sank-degällerdetsärskiltvikt,tillmätas närsanktionskumulation bör
avsnittseibestämmelser EG-rättenenligtåläggaskantioner som

undvikas.skallsanktionsförfarandenDubbla12.6.
redovisatharviövervägandendebakgrundVi har nusommot av

åtalsanmälan. Lagenochtillsynsärskild lagtillförslagutarbetat ett om
författ-deföreskrivet. Isärskiltdetde falltillämplig i ärskall vara

fleraellerdet finnsoch därurvaletselektivadetingår iningar ensom
införasskalldetsåledesföreslårutseddatillsynsmyndigheter att en

ochtillsynsärskilda lagentill denhänvisningmedbestämmelse om
vidare idetböravsnittföregåendeibehandlatviSåsomåtalsanmälan.

innehåll,avvikanderegleringfinnsredandet intelagar,dessa avom
väckasfåråtal endastinnebäråtalsprövningsregler attinföras omsom

frånpåkallatåtalellertill åtal ärbrottettillsynsmyndigheten angett om
synpunkt.allmän

tillsynsmyndigheterdetfinnsavsnitti dettaframgåttSom
miljö-tillsynenexempel överlokal nivå. Ettochregional attcentral,

1969:387,miljöskyddslagen utövasenligt §38verksamhet,farlig av
regionallänsstyrelsernanivå,centralnaturvårdsverkStatens av

nämnderkommunalaeller dedennivålokalnivå somsamt av
tillsynen.hälsoskyddsområdetoch utövarmiljö-uppgifter inomfullgör

sammanställaochuppgiften inhämtasakensligger i attDet attnatur
förstailämpligenåtalsanmälanprövningfakta görasamt att omaven

ellercentraltillsynsmyndigheten. Omlokalaskallhand göras enenav
hadet kananledningfinnertillsynsmyndighet attantaregional att

omedel-myndighetentillsyn bördessunderhörbrottförövats ett som
vidtafinnaskantillsynsmyndighet attlokaladenanmodabart som

arbetsfördelningmed deni linjeliggeråtgärder. Dettaerforderliga som
central,olikamyndighetermedtillsynsorganisationråda ibör en -

naturvårds-Statensinnebärlokal nivåer. Detregional attt.ex.resp. -
övrigtutredning idenuppgifter ochinhämtasjälva bör görainteverk

åtalsan-skalltill detställning görasför kunnabehövs taatt omsom
lokala tillsynsmyn-Skulle dentill dettaenbart görs.mälan attutan se

finnsankommervad denunderlåtaförmodan göradigheten attmot
utredasjälvatillsynsmyndighetenhögreför denanledning attdet

saken.
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14.6 Reglerna tillsyn i vissa fallom

Vi redovisar våra överväganden angående tillsynsfrågorna
beträffande vissa särskilda lagar

Vi har i föregående avsnitt det i vissa lagar finns bestäm-nämnt att
melser tillsynsmyndighetema skall verka för överträdelseratt attom av
lagar beivras. de flesta fall föreslårI vi dessa bestämmelser upphävsatt
och med föreskrift bestämmelsernaersätts i den särskildaatten om
lagen tillsyn och åtalsanmälan skall gälla för tillsynen enligt lagen.om

det gäller tillsynNär enligt skattebrottslagen finns1971.69 en
bestämmelse aktuellt slag i 17 Bestämmelsen innebär attav nu
förvaltningsmyndigheter handlägger frågor skatter ellersom om av-
gifter skall anmälan till åklagaren så det finnsgöra anledningsnart att

brott enligt skattebrottslagen har begåtts. Det gäller dockanta att inte
det kan brottet inte kommer medföra påföljd ellerantas att attom om

anmälan skäl inte behövs.annatav
detta fall föreslårI inte någon förändring den gällande be-av

stämmelsen och således inte heller någon hänvisning till den särskilda
lagen. Möjligheten underlåta anmälan gäller bl.a. beloppsmässigtatt
mindre allvarliga fall skattetillägg kan åläggas för förfarandet. Detom
brukar dock samtidigt betonas frågan straff och skattetilläggatt om
skall bedömas helt oberoende varandra, ståndpunkt rimlig-av en vars
het i och för sig kan i fråga.sättas

kanDet i sammanhanget Riksrevisionsverket harnämnas att
granskat hur skattemyndigheter hanterar frågor skattebrotttre ochom
funnit vissa problem föreligger, bl.a. vad gäller fråganatt närom
anmälan skall ske se RRV 1996:32. Frågan anmälan har behand-om
lats olika detta sakligt motiverat. Riksskatteverketsutan att Isynes
yttrande revisionsrapporten verket bl.a.över föruttryck denattger
omständigheten brottet har lågt straffvärde inte skall medföraatt ett att
anmälan underlåts. skallDet ske enbart det kan brottetantas attom
inte kommer medföra påföljd eller det frågaatt ringa beloppärom om
eller det framstår uppenbart det fråga misstag.ärattom ettsom om
Utrymmet underlåta anmälan skulle såledesatt mycket litet,vara
väsentligt mindre det förordar i denän särskilda lagen tillsyn.om

Vi inte ha tillräckligt underlag för föreslå någon änd-attanser oss
ring skatteområdet förordar det i sammanhangatt annat över-men

i vad mån tillsynenvägs detta område kan till de allmännaanpassas
bestämmelser vi föreslår.som
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finnasdetkan1990:1137järnvägssäkerhetslagengällerVad
åtalsan-ochtillsynlagensärskildadenpåpekaanledning attatt om

trafiknykterhetsbrottenkommerocksåförslagenligt vårtmälan att avse
lagteknisktskulle bliordning otymp-funnitharVii 30 att annanen

lag-underlåtaskapagivetvis intedock attSyftet utrymmelig. attär
kanintedetsjälvklartDettrafiknykterhetsbrotten. är attföring av

anmälanunderlåtaskälharJärnvägsinspektionen attförekomma omatt
allmänpåkallatalltiddettordedessutomochbrottsådant urvara

fall.dessaåtala isynpunkt att
denbestämmelserfinnsCE-märkning1992:1534lagenI omom

enligt deproduktervissaskall skeCE-märkningmärkning avsom
resolutionEG-rådetsmedenlighetiutformatsharrättsakter avsom

ochharmoniseringtekniskförmetodmaj 1985den 7 nyom en
märkningenskefår baraproduktCE-märkningstandarder. omav en

föreskrifterochEG-rättsakterna,medöverensstämmelseistår om
bak-måsteförfattning. Det motelleri lagfinnsmärkningen annan

skyldigheterSverigestillmed hänsynochkonkurrensfrågorgrund av
CE-övervakningenbetydelsefulltmedlemsnation att avansessom

lageni §straffbestämmelsen 7föreslårViväl.fungerarmärkningen att
straffbestämmel-urvaletselektivadetingå iskallCE-märkning avom

föreskrivet.särskiltjuridiskaför ärstraffansvarför vilka personerser
CE-märk-tillsyn i lagenbestämmelseringadockfinnsDet omom

byggnadsverk,egenskapskravtekniska1994:847lagenning. 1 om
fritids-miljökravochsäkerhets-vissa1996:18och i lag omm.m

lagentillhänvisarvilkaCIS-märkningbestämmelserfinnsbåtar omom
tillsyn;bestämmelserlagari dessaocksåfinnsCE-märkning. Det om
tillsynBestämmelsernatillsyn.SjöfartsverketBoverket utövar omresp.

beskrivaDenutformade sätt.intetvå lagarnai de är nusamma
svåröverskådlig.regleringen är

tillsynsbestämmelser i lageninförsdärför detföreslårVi omatt
åtalsan-ochtillsyntill lagenhänvisningmedCE-märkning omen

CE-märkningreglerarområdenolikaförfattningardemälan. l som
myndighetvissdetbestämmelser därinförasdärefter attbör det anges

följs.CE-märkninglagenbestämmelserna itillsynskall ha över att om
Finans-försäkringsbolagen utövasbl.a.Tillsynen över av

bestämmelsernauppfattatbakgrundendenVi harinspektionen. ommot
det1982:713försákringsrörelselagen sättet attkap.tillsyn i 19

verksamhetenförfattningarallaomfattartillsyn styrinspektionens som
1991:21987:58, SOUtillsynen SOUförsäkringsväsendet ang.inom se

försäkrings-iföreslår vianledningenden1995:87. Avoch SOU
lagensärskildatill denhänvisarbestämmelserörelselagen omsomen

till-bestämmelseföreslårVidareåtalsanmälan.ochtillsyn omen
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synsmyndighetens anmälan förutsättning för åtal i deävensom en
försäkringsrättsliga författningar där det inte finns bestämmelser om

krigsansvarighet för liv- och invaliditets-viss tillsyn, i lagent.ex. om
försäkring.

frågan tillsyn enligt bank-motsvarande bedömer viPå sätt om
införs därför bestäm-bankrörelselagenrörelselagen 1987:617. I en

bestämmelserna ibanker gällermelse för tillsynen ävenöverattom
får betydelsen det iåtalsanmälan. dentillsyn och Detlagen attom

bankaktiebolagslagenbanklagstiftning ochinförandelagen nyom av
tillsynsmyn-får åtalas åklagareföreskrivas brott endastkan att av om

synpunkteller åtal påkallat allmäntill åtaldighet brottet är uranger
bestämmelser till-inte innehållernämnda lagarnadeäven omom nu

syn.

nämnderkommunalaTillsyn14.7 genom

angående tillsyn kom-vissa övervägandenVi redovisar genom
finner inte skäl för föreslå någramunala nämnder. Vi sär-att

skilda regler.

rad författningar lokalt kommunalaTillsynen utövas nämn-över en av
nationell nivåfinns det myndighetder. allmänhetI utövaren som

författningar, Naturvårdsverket,sådanaden centrala tillsynen över t.ex.
Livsmedelsverket.Kemikalieinspektionen eller

kommunal-kommunala nämndernas arbete regleras ideFrågor om
frågor kommunensNämnderna beslutar ilagen 1991:900. rörsom

författning skallde enligt lag ellerfrågorförvaltning och i annansom
kommunalfullmäktige harfrågorockså ihandha. beslutarDe som

de nämnderKommunalfullmäktige tillsätterdelegerat till dem. som
bl.a. kommunensför fullgörabehövskommunstyrelsen attutöver upp-

bestämmer ocksåFullmäktigeförfattningar.gifter enligt olika nämn-
inte någotförhållanden,inbördesochverksamhetsområdendernas om

handexempelvis hanämnd kansärskilt föreskrivet. Enärannat om
vidverksamheteneller enbartflera verksamheter i kommunen enom

underställdnämndockså beslutasviss anläggning. kanDet äratt enen
nämnd.annan

finnsför vårt förslaghar betydelsegäller sådan tillsynNär det som
sådanfår tillsynnämnd intedet särskilt föreskrivet överutövaatt en

självklarganskaverksamhet nämnden själv bedriver. Detta är ensom
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eftersom skulle skapa slags jävssituation ochprincip enman annars
tillsynsansvaret.bygga intressekonflikter i utövningen av

leda och samordna förvaltningenKommunstyrelsens uppgift är att
ha uppsikt övriga nämnderskommunens angelägenheter och överav

uppsikt den kommunalaskall också haverksamhet. Styrelsen över
aktiebolag och föreningar.bedrivs i kommunala Deverksamhet som

verksamheten bedrivssitt område tillolika nämnderna skall inom attse
har bestämtriktlinjer fullmäktigemål ochi enlighet med de samtsom
skall också vakaverksamheten.föreskrifter gäller för Deenligt de som

tillfredsställande Deti övrigtverksamheten bedrivs sätt.över ettatt
har lämnatskommunal angelägenhetgäller vårdensagda när av en

kommunalt bolag.till någonöver ettt.ex.annan,
nämnd kanärenden ske.kan delegering EnnämndInom geaven

anställd hos kommunenellerledamotuppdrag utskott, åtett enen
vissi visst ärende ellernämndensbesluta vägnar ettatt aven grupp

inte bl.a.beslutanderätt gäller dockdelegeraMöjlighetenärenden. att
de prin-enskilda,myndighetsutövningärenden ärrör mot avomsom

Vadvikt.beskaffenhet ellercipiell närmarestörre avsessomannars av
förarbetena till lagenangivet ibegränsning intemed denna är närmare

f.och 203l990/9l:l17 101se s.prop.
delegeramöjligtdet skallalltså oklartDet attär t.ex. ansesom

bordedock detbedömningåtalsanmälan. Vårfrågan är att varaom
särskilt falli varjedet får bedömasmed sådan delegationmöjligt men

börnämnden i sin helhetärende därgäller sådantbeslutet ettom
mellankan det också påpekasbesluta. det sammanhangetI gränsenatt

svårfråga tillsyn ofta kanverkställighet ibeslut och attvaraomren
dock till-bedömningflytande. Vårdra. kanDen är attsägas envara

innefattatill åtal måstesynsmyndighets anmälan brott ettett ansesav
BRÅ-PM angåendebedömningen i 1982:6hänvisar bl.a. tillbeslut. Vi

anmälan.karaktärenden rättsliga enav
verk-förvaltningschef inom nämndensnämnd uppdrarOm enen

förvaltnings-får nämnden överlåtafatta beslut,samhetsområde att
elleranställd inom kommunensin uppdrachefen iatt tur en annan

tillSådana beslut skall då anmälasbesluta i stället.landstinget att
anställd beslutachefen. nämnd direkt uppdrarOm attenen

uppställa villkor för beslutsfattandet.nämndens får nämndenvägnar,
skall beredas tillfälleVillkoren kan innebära någonatt att yttrat.ex.

sig, innan beslutet fattas.
har fråganVid kontakter med centrala tillsynsmyndighetervåra

frågan åtalsanmälan de fall detbör hantera ihurrests omom man
lokalnivå.finns central tillsynsmyndighet och tillsyn Enävenen

alltid föra prövningen tilltanke förts fram skallär överatt mansom
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central nivå. för det då garantier förSkälet bl.a. skaparär att man en
enhetlig fall ställs nämligen inom nämndarbetettillämpning. vissaI

bakgrunden kan det alltsåmotstridiga krav verksamheten. denMot
sådana direktfinnas hänsyn tillåts inverkarisk andra änatt somen

viktigt anmälnings-givetvisligger i tillsynsansvaret. Det är attytterst
inte börenhetlig det möjligtpraxis så ärär att manmen menarsom

kom-tillsynöverdriva risken för ojämnheter inom den utövassom av
skapa omständligvidare det skullemunala nämnder. Vi attanser

centralåtalsanmälan skulle fattasbyråkrati beslutet göraattom
lagföring brottetochnivå. anmälan skallFrågan göras avom enom en

saklokal nivå.bör därför hanteras myndigheter En är attannanav
tillsynsmyndig-för centraladet självfallet kan finnas anledning de

verka för enhet-led i det övergripandeheterna ansvaretatt ett ensom
och spridatillsynen inom tillsynsorganisationenlig tillämpning attav

kan ståbäst bör alla dekunskaper hur tillsynen sättutövas somom
lämpligtuppfattning det kantill buds. Vi har redovisat vår att varaom

nämnderna börråd området. kommunalamed allmänna på De
andraha ställning och skyldighetersammanfattningsvis somsamma

tillsynsmyndigheter.

myndighetermellanInformationsutbyte14.8

fjärde stycketföreslår kap. §ändring i 14 2Vi en
hindraskall inteSekretesssekretesslagen 1980:100. att

åklagar-tillbrott lämnasmisstankeuppgift angår omsom
myndighet harpolismyndighet ellermyndighet, somannan

juridiskastraffansvar föringripa brottet,att mot perso-om
kan begångetbrottetbrottetföreskrivet för antasär omner

verksamhet.i juridisken persons

vissa begräns-bestämmelserinnehållerSekretesslagens kap.14 om
reglerariBestämmelserna 2 §förbehåll.ningar i sekretessen och om

myndighet,uppgift tillfrågan får lämnamyndighet annanenenom en
intereglerarBestämmelsensekretessbelagd.uppgiften ärtrots att

uppgift vidare.skyldig lämnafrågan myndighet är att enom en
följerkap. bl.a.1 §det här sammanhanget kan 14I nämnas att av

myndighet,sekretess uppgift lämnas tillinte hindraratt att omannan
hindraruppgiftsskyldighet förordning. Sekretessföljer lag ellerav

skyldighet föralltså inte i lag eller förordning föreskriveratt man en
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myndigheter lämna varandra uppgifter. Vad krävsatt är attsom upp-
giftsskyldigheten uppfyller krav viss konkretion. Det inte möjligtär
för regeringen i förordning lämna föreskrifter i detta hänseendeatt som
strider vad angivet i lag. föreskriftEn generelltärmot som som mera
ålägger myndigheter samarbeta inte det slag denatt attanses vara av
här bestämmelsen tillämplig. Här rättsläget antagligen inte all-är är
deles klart myndighet ålagts verka för överträdelseratt attmen en som

viss lag skall beivras kan antagligen uppgiftsskyldighetattav en anse
i förhållande till polis och åklagare följer lag eller förordning. Enav

tillsynsmyndighet får eventuellt stödja sig kap. och14 2 3annan
det gäller informationsutbyte med polis och åklagare. Rimligennär

måste det dock alltid tillåtet åtalsanmälan.göraattvara
kap. fjärdeI 14 2 § stycket sekretesslagen finns generell bestäm-en

melse myndigheters lämna uppgifter brottsmisstankarrätt att utom om
till åklagannyndighet, polismyndighet eller myndighet harannan som

ingripa brottet. Någon skyldighet lämna uppgifter detatt mot äratt
dock inte fråga tanken naturligtvis det ofta finns skäl förär attom men
myndigheterna utnyttja möjligheten i fjärde stycket seatt som ges

l983/84zl42 32. Bedömningen kan emellertid variera utifrånprop. s.
omständigheterna i det enskilda fallet. detI sammanhanget har det stor
betydelse hos vilken myndighet uppgifterna grundar brotts-som som
misstanken finns. Om det myndighet har särskiltär etten som ansvar
beträffande övervakningen reglerna efterlevs inom visst område,att ett
torde det alltid finnas skäl för bedömningen uppgifterna skallnästan att
lämnas till polis och åklagare. kanDet emellertid tvärtom, t.ex.vara

det väsentligt för tilliten till rättsväsendet domstolarna ärattanses
mycket återhållsamma med vidarebefordra uppgifter brottatt om som
framkommit i den rättskipande verksamheten. Frågan vilken styrkaom
misstanken skall ha regleras inte i paragrafen bedömningen skallutan

myndigheterna själva. Graden misstankegöras omständig-ärav av en
het har inverkan beslutet lämna uppgifterna vidarestor attsom om
eller inte. uppgifternaDet avgörande tillförlitliga och konkretaär äratt
vilket medför myndigheten så långt det praktiskt och rimligt böräratt
söka klarlägga faktiskade omständigheterna. ingen skillnadDet görs
mellan det fall brottet riktas intresse inom myndighetensatt mot ett

eller verksamhetsområde eller intresse. Atteget ettmot annatansvars-
brott har begåtts inom myndighetens ansvarsområde kan innebäraett
myndigheten skyldig anmäla brottet i det fall myndighetenäratt att

kan ha tillsyn regelefterlevnaden.överanses
Paragrafen inte förstöd lämna uppgifter till vilken myndig-attger

het helst. första hand skall det frågaI uppgifternaattsom vara om
lämnas till polis eller åklagare det också tillåtet lämnaär attmen
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områdemyndighet har tillsynsansvar på detuppgifterna till den som
tillsynsmyndighetförövat. sådanvilket brottet kan Eninom antas vara

brottet. behöverskyldighet Detnämligen ha ingripaatt motanses
straff-möjlighet ingripa imyndighet haralltså inte attsomvara en

m.fl.sekretesslagen, Corelltillordning jfr kommentarenprocessuell
uppl. 383.1992, s.

uppgifter har inte begränsatslämnaför myndigheterMöjligheten att
Avgränsningen mellan intressetbrottslighet.till gälla viss typatt avav

vidare har skettuppgifterna lämnassekretess och intresset att genom
påföljdochför brottetingå i straffskalanfängelse skall änatt annan

börgäller bötesbrottenpåföljden. detbli Närskall kunnaböter antas
uppgiftermöjligheter lämnakap. ofta3 §det påpekas 14 attatt omger

sådana brott.
myndigheternainomenskilda tjänstemänankommerDet att

efterlämpligt frågandockuppgifterna. Det avgörslämna attanses
falltveksammatjänsteman ochöverordnad avgörssamråd med atten

frågorhanteringen dessalämpligtkanmyndigheten. Det att avvaraav
fall ingafinns iarbetsordning och detmyndighetensregleras i vart

uppgifternanaturligareglering.sådan Dethinder är attmestmot en
tids-förekomma fall dådet kanlämnas skriftligen även t.ex.om

självklartmuntligen.bör lämnas Detuppgifternaaspekter är attgör att
dessauppgifterna lämnas dokumenterarvilkenmyndighet tillden samt

uppgifterna lämnats.ordningi vilken
till straffkunna dömasskall juridiskaförslagEnligt vårt personer

verksamhet. Påfölj-juridiskai denhar begåttsför brott personenssom
innebärföretagsböter.alltid Dettajuridiskden för attärpersonen

tillämpligstycket aldrig skullefjärdei kap. 2 §bestämmelsen 14 vara
Enligt vårjuridisk uppgifternafall deti de äratt avser.person somen

föreslåsåtgärdas detlämpligenuppfattning kan detta attattgenom
för juridiskastraffansvarfår lämnasuppgifter också ärpersoneromi

i juridiskbegångetoch brottet kanföreskrivet för brottet antas envara
verksamhet.persons

ochförändring dagens reglermycket litenVad vi föreslår är aven
förslag.med anledning vårt lbehövsvi inte heller att avmeranser
beslutadebetydelse regeringendet docksammanhanget har att nyss
till infor-utredning ökade möjligheterfördirektiv 1997:61Ju omen

ekonomisksekretess vid bekämpningmationsutbyte och frågor avom
för utreda frågorsärskild utredare tillkallasbrottslighet En att omm.m.

ekonomisk brottslighet Sådanbekämpningsekretess vid m.m.av
ekonomisk brottslighetbrukar med uttrycketbrottslighet ärsom avses

straffansvar för juridiskaden därkaraktär än ett personerav en annan
utredningenha sin tyngdpunkt harenligt förslag kommervårt att men
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ändå betydelse i aktuellt hänseende. Utredningen har till uppgift attnu
förslag åtgärder i syfte effektivisera bekämpningenlämna attom av

ekonomisk brottslighet det möjligt för berördagöraattgenom myn-
informationdigheter och andra i ökad utsträckning lämnaattorgan om

för förebygga, upptäcka eller utredasådant har betydelse attsom
utredningsuppdraget faller bl.a. reglerekonomisk brottslighet. Inom om

myndigheter vid planeringinfonnationsutbyte mellan av gemensamma
ekonomisk brottslighet. grundpelama ikontrollaktioner Enmot av

ekonomisk brottslighet skr. 1994/95:2l7,regeringens strategi semot
myndigheterna skall blirskr. 1994/95:412bet. 1994/95:JuU25, är att

upptäcka, utreda och lagföragäller förebygga,effektivare detnär att
vid detökad tonvikt skall därvid läggasekonomisk brottslighet. En

det finnsbetydelse därvidförebyggande arbetet. Av är att ettstor
nödvän-mellan myndigheterna.utvecklat infonnationsutbyte Det anses

infonnationsteknikens möjligheter tilltill den modernadigt att ta vara
informationshantering. förstahandsuppgift försäker Ensnabb och

möjliggörbakgrunden föreslå reglerutredaren den härär attmot som
infonnationsutbyte i det myndighetssamarbetesådant ökatett som

skall ocksåfaller utanför konkreta förundersökningar. Utredaren över-
inomregeländringar behövs för lösa olika problemi vad månväga att

han uppmärksammar under sitt arbete.ekobrottsbekämpningen som

Preskription14.9

föreslår preskriptionstiden vid straffansvarden kortasteVi att
Är straffskall femför juridiska år. änsträngarepersoner vara

vidfängelse föreskrivet för brottet skall preskriptionstidentvå år
straffansvar och straffansvar för juridiskaindividuellt personer

densamma.vara

finnsBestämmelser preskription finns i 35 kap. brottsbalken. §l lom
åtalspreskription. innebär det inte fårbestämmelser s.k. Dessa attom

dömas till påföljd brott inte den misstänkte häktats eller erhållitav om
del för brottet inom viss tid från det brottet begicks.åtal Hurattav
lång preskriptionstiden beror den för brottet stadgade straff-är

följaskalan. Om det inte kan svårare straff brottet fängelse iän ett
år preskriptionstiden två år. Innehåller straffskalan högre straffär är
preskriptionstiden minst fem år. längsta preskriptionstidenDen är
tjugofem det följaår. gäller endast kan fängelse livstidDen om
brottet. Företagsbot kan åläggas påföljd inte längre kanäven om
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gäller emellertidpreskription.grund Dettabrottetådömas för av
två år.preskriptionstiden Förutsätt-därbeträffande brottendast är

nämligen stämningi dessa fallföretagsbotningen för döma är attutatt
från det brottetinom fem årdelgivitsföretagsbot hari målet om

detendaståklagarefall väckasfår i sådant ärbegicks. Talan omav
i för-regleringenskäl försynpunkt. Somallmänpåkallat angavsur

f..1985/86:23 50följandehuvudsak seiarbetena s.prop.

död ellerbrottsligesgrund denådömasinte kanpåföljdOm avav
brottet endastförverkad på grundförklarasegendomfårorsak, avannan

begicks.från det brottetfem årdelges inommål däromstämning i attom
påkallatdettalan endastsådanvidare väcka ärfåråklagareEn uromen

i livetbrottsligealltså så länge denHuvudregeln ärsynpunkt.allmän är att
förverkande grundhellerpreskriberat, inteinteoch hans brott är av

honomåtgärden riktasgällerpreskriberas. Detta mothans brott oavsett om
Är eller harpreskriberatbrottetdäremotnågonsjälv eller mot annan.

tidinomförverkandetalan väckasavlidit, kangärningsmannen en aven
särskilda intresseBestämmelsen har sittbegicks.brottetfem år från det att

för åtals-specialstraffrätten, där tideninomde brottfråga allai om
det finns behovharKommissionentvå år.preskription attansettär av en

omständighetenminst denforetagsbot.fråga Interegel imotsvarande om
förverkandetalangånger kommermånga görföretagsbot ersättaattatt om

dengäller i frågadetta avseendevad ikommissionenenligt att omsom
harKommissionenbeträffande företagsbot.gällabörsanktionsformen även
vidaktualiseras justsällan kommerföretagsbot inteockså pekat attatt

näringsrättslig anknyt-bestämmelser medspecialstraffrättsligabrott mot
fåområdet kantvå år och det detpreskriptionstiden oftaning där är att

preskriptionstidhar längreeffekt foretagsbotpreventiv änviss enomen
förpreskriptionstidenföreslagitRikspolisstyrelsen harsjälva brottet. att

aktuellafall här kan blitio år. detill Förföretagsbottalan sätts somom
preskriptionstid tillräck-femårigmeningenligt minbör emellertid varaen

förverkandegäller vidpreskriptionstidtillämpa längrelig. änAtt somen
båda institutenhänsyn till delämpligt medockså mindreframstår attsom

låta preskriptions-funktion. bör inteManfylladelvis kommer att samma
väcks. villvilken talan Jagavgörande förtidens längd bli typ av som

beträffandevaltsföljer den ordningockså erinra att, somom manom
företagsbot preskriberastalanhuvudregeln blirförverkande, att sam-om

preskriptions-fall betydligt längrealltså i mångaochtidigt brottet attsom
gälla.fem år kommertider än att

företagsbot bör gällapreskription talanharVad jag sagt av omomnu
därför gärningsmannen harbeivrasdär brottet inte kani fall attäven

Även ingripa medfinnas påtagligt behovdå kan detavlidit. attett av
har begåtts.i verksamhet brottetden näringsidkareföretagsbot mot vars

påpekade, åklagare, dengäller, jagEnligt 36 kap. 9 § att omsom nyss
preskriberats, får väcka talaneller brottet harhar avliditbrottslige om
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förverkande bara det påkallat från allmänär synpunkt. Den särskildaom
åklagarprövningen syftar bl.a. till skydda efterlevande denatt mot att
avlidnes brott dras fram i ljuset efter, måhända, lång tid.

Kommissionen har avstått från föreslå motsvarande förbehållatt ett när
det gäller företagsbot. Remissinstansema har inte berört denna fråga.

Själv vill jag emellertid ifrågasätta, inte motsvarande ordningom en
bör gälla det här området. bakgrundMot företagsbotensäven syfteav
och tillämpningsområde torde visserligen kunna räkna med attman en
talan företagsbot förutsättningarna uppfyllda alltidär nästan ärom om- -
påkallad allmän synpunkt.ur

Preskriptionstiden för företagsbot alltså i praktiken fem år eller denär
längre tid gäller i förhållande till gärningsmannen. Vi attsom anser
motsvarande reglering bör gälla i förhållande till straffansvar föräven
juridiska låta preskriptionstidenAtt densamma för bådepersoner. vara
individuellt straffansvar och straffansvar förjuridiska skulle ipersoner
praktiken innebära möjligheterna ålägga juridisk straffatt att en person
blev mindre i dag gäller för företagsbot.än På det närings-som
reglerande området förhållandena många gånger kompliceradeär och
utredningen ofta lång tid skäl tidigare berörts. främstAvtar av som
det skälet och då det knappast kan oskäligt betungande föranses en
juridisk straffhotet ligger kvar något längre för fysiskatt änperson en

rådande ordning bör bestå.attperson, anser
detFör skall gälla längre preskriptionstid fem år för detatt än

individuella straffansvaret krävs det föreskrivet svårare straffäratt än
två års fängelse för brottet. de bestämmelserAv för vilka straffansvar
för juridiska särskilt föreskrivet, finns det vissa bestämmel-ärpersoner

i brottsbalken och några inom specialstraffrätten där strängareser
straff fängelse två år föreskrivet för brottet.än är Det blir alltså säll-

med längre preskriptionstid fem år.synt än

14.10 Registerfrågor

föreslårVi det skall finnas belastningsregister föratt juri-ett
diska bakgrundMot det utredningsarbetepersoner. av som nu
pågår området lämnar emellertid inte några konkreta
förslag.

Det uppenbart belastningsregisterär för juridiskaatt ett personer
kommer behövas vårt förslag genomförs. Behovet gäller i förstaatt om
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det gäller till-påföljd vid återfallfråganhand närävenmenom
finns uppgifterbetydelse detoch dylikt detståndsgivning är attstorav

för brott.dömsjuridiska personer somom
underför närvarandepolisens registerFrågan översyn.ärom

slutbetänkande Polisensfram sittlade nyligenRegisterutredningen
förslag tillUtredningen har utarbetatregister, 1997:65. rätts-SOU en
misstankeregister. Ibelastningsregister ochregleringlig ettett nyttav

påföljder ochådömdauppgifterskallbelastningsregistret tas om
uppgifterskall huvudsakligenmisstankeregistretliknande. I tas om
personblads-enligt den s.k.misstänkt för brottskäligenden ärsom

rutinen.
reglerför de särskildabestämmandehittills varitharDatalagen som
automatiskhjälppersonregister medförapolisensfinns rätt att avom

lagemellertidDatalagen kommerdatabehandling. ersättasatt av en ny
medför enskildaskyddEG-direktivettill följd avseen-personeromav

flödet sådanadet friapersonuppgifter ochbehandlingde på avomav
sådan lag,förslag tillnyligen lagtDatalagskommittén haruppgifter. en

Informationsteknik SOU 1997:39.OffentlighetIntegritet
meningsfullt videtvi inte funnitbakgrunden harhärden attMot

ellerregisterförfattningartill övervägerförslagutarbetar nämnare
nämndamed deemellertid samråtthar viregisterfrågor. fråganI nu

Rikspolisstyrelsen.och medutredningarna
för juridiskabelastningsregistretutformningenDen närmare av

krävabedömning inteRikspolisstyrelsensbl.a.enligtbörpersoner
finns klar.i övrigträttsliga regleringenväl denarbetenågot närstörre

harregisterdiskussionersamband med våraikanDet nämnas att om
individu-mellan detprioritetsordningförslag tillvårtfrågan väckts om

kommerjuridiskastraffansvar förochella straffansvaret attpersoner
juridiskledningen förverkställandei denmedföra att enpersoner

dagsböter enligtskulle kunna ådömasderegistrerasinte trots attperson
förslaget belast-Bakgrundenföretagaransvar.principerna för är att om
brott för vilket inteålagts påföljd förmedför denningsregister att som

från iTill skillnadskall registreras.föreskrivet penningböterendast är
omfattning SOUregistreras i sebötesdomardag skall alltså även stor

blirkonsekvens förslagetVi inser1997:65 135. attatt perso-avens.
inteför juridiskaverkställande ledningeninom den personerner

omfattningi denregistreras för bötesbrottkommer att annarssom
egentlignågoninte detta kanskulle ske att anses varamen anser

nackdel.
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bedömningarredovisa våraochdiskuterakommerkapiteldetta attI
ochkommittéerförgällerdirektivgenerellatill deanslutningi som

utredare.särskilda

1988:43dir.EG-aspektenBeaktande15.1 av

förslaguppgift lämnatillharutredningar attgäller deDirektivet som
kapi-ochmänniskortjänster,förrörlighetenfriadenberör varor,som

integrationsarbetet.västeuropeiskadetberöreller sätttal, annatsom
iingårprincip inteirättsområdeStraffrätt,gälleruppdragVårt ett som

sanktionssystemennationellaemellertid deframgått ärSomEG-rätten.
effektivitet. Denför EG-rättensbetydelsemedlemsländernai storav

näringsverk-inriktaddeltillocksåregleringenEG-rättsliga är stor
uppdragvårtföljeranförda attdet attolika slag. Avsamhet nuav

näringsverksamhet äriför brottsanktionssystemeffektivtutarbeta ett
gällerEG-aspektenbeaktandedirektivetgenerelladetsådant avatt om

uppmärksammaskallvisärskiltocksådirektiv attvåraför nämnsIoss.
brotts-ekonomiskbekämpningengällerdetEUsamarbetet inom när av

finansiella intressen.Gemenskapemasbedrägeriersärskiltlighet, mot
harpelaretredjes.k.EU:sinomarbetetmellanstatliganämndaDet nu

närings-försanktionssystemeffektivtfrågorinnefattatbl.a. ettom
Motbidragssystem.EG:sinombestämmelseröverträderidkare som

beaktan-medförslagvårautarbetatharbakgrundenangivnaden nu
för EU:sinomsamarbetetochaspekterEG-rättsligabådede ramenav

sanktionssystemvilkaredovisatkortviharkapitel 6tredje pelare. I
tilläggsprotokolletochbedrägerikonventioneninom EGfinns samtsom

den.till
utsträckningmöjlig ärdessa iutformade såförslagVåra attär

förhållerförslagenredovisat hurocksåVi hartill EG-rätten.anpassade
hittillsvarande EU-sam-detenligtoch regleringenreglertill EG:ssig

tordevinstersamhällsekonomiskabedömningVårarbetet. är att stora
närings-iför brottsanktionssysteminförSverigeuppkomma ettom

natio-kravoch till dereglertill EG:sverksamhet är anpassatsom
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nella sanktionsregler vid överträdelser EG-rätten ofta följerav som av
EG-regler. torde EU-samarbetet bekämpningenDessutom eko-om av

särskilt detnomisk brottslighet, gäller bidragsbedrägeriernär men
också penningtvätt och korruption,vad gäller kräva Sverige förratt

sanktionssystemeller inför tillgodoser de kravettsenare som som
förslag genomförssamarbetet ställer. Om våra torde detta innebära att

Sverige fortsättningsvis omställningsåtgärder kan uppfyllastörreutan
sina åtaganden detta område.

15.2 Redovisning regionalpolitiskaav

konsekvenser dir. 1992:50

Enligt detta direktiv skall regionalpolitiska konsekvenser belysas,
särskilt förslagen påverkar sysselsättningenhur och den offentliga
servicen i olika delar landet och hur planerade förändringarav av

avgifter, skatter och bidrag påverkar de ekonomiska förutsätt-taxor,
förningarna kommuner, näringsliv och privatpersoner i olika delar av

landet. Vår bedömning förslagen inte medför konsekvensernågraär att
berört slag.av nu

offentliga åtaganden15.3 Prövning av

dir. 1994:23

Enligt detta direktiv skall vi, bakgrund de bakomliggande,mot av
egentliga målen för den verksamhet utreds, åtagandetprövasom om
bör offentlig angelägenhet. ligger i sakensDet detnatur attvara en
allmänna försanktionssystemet brott i näringsverksamhet är en ange-
lägenhet för staten.

Vad dock har betydelse i sammanhanget frågan våraärsom om
förslag innebär utgiftsökningar. så falletOm skall enligt direk-är
tivet lämna konkreta förslag effektiviseringar eller omprövningar.om

bedömningVår överväganden och förslag omprövningarär att närom
det gäller brottsbekämpning innebär besparingar eller ompriorite-som
ringar knappast kan inom för vår utredning. Vi har därförgöras ramen
inriktat utforma sanktionssystem skall enkeltatt ettoss som vara
och lättillämpat samtidigt högt ställda krav rättssäkerhet kansom
tillgodoses.

förslagVåra straffansvar för juridiska innebärettom personer en
genomgripande förändring sanktionssystemet för brott. Föränd-av
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tillsyns-branschorganisationer,företag,betydelse förfårringarna stor
demmångadomstolar. Föråklagarrnyndigheteroch samt somav

bl.a.ställa kravövergångstidunderförslagenkommerberörs att en
rutiner.omläggningochutbildning av

sanktions-effektiviseringinnebäraavseddaFörslagen är att aven
effektiviseringsådannäringsverksamhet. Eninomför brottsystemet

polis ochfrämstförarbetsbelastningökadmedförai sigtorde en
till-Regleringendomstolar.förocksåmåni någonåklagare avmen

skälfinnsdetundersökaskyldigheter attsynsmyndighetemas att om
ingaavsnitt 14.5,idiskuteratsmedför,åtalsanmälan nyagöra somen

emellertidkanpraktikentillsynsmyndighetema. Iarbetsuppgifter för en
nivåhögrebedrivstill tillsynenledaförväntasregleringtydlig att en

tillsynsarbete.omfattandei dag, dvs.än ett mer
straffansvarförslagtroligt vårtbedömningvårenligt attDet är om

innebärainledningsvis kommerfalli attjuridiskaför vartpersoner
månnågonfrämst Iallmänna,för detkostnader staten.ökadenågot
vadföretagenförkostnadervissainnebäraocksåinitialtkan systemet

utbildning.ochinformationgäller
kostnads-medföraenbartinteemellertidförslag kommer attVåra

framför alltkostnadsbesparingar,betydandeocksåökningar somutan
förfarandetochregelsystemetförenklingardeföljd somavaven

ibrottutredningarnedbetydandedag läggsföreslås. I avresurser
till någotlederintegångermångautredningarnäringsverksamhet, som

mycketoftadettill ärfönnedlats ärharbild attresultat. Den osssom
bärföretaginomutredatidskrävande ettocharbets- somatt vem

medenlighetbedrivs iverksamhetenförkontrollansvarochtillsyns- att
händelseförloppdetutredningenOftabestämmelser.gällande omsynes

mindrehärtillorsakernaochregelöverträdelseinnefattat varaensom
exempel ärnämnts attansvarige. Ettdenhittatidskrävande somän att

straffsanktioneradkonstateraenkeltrelativt attkan attdet envara
åsidosattshar160,1977: larbetsmiljölagenmeddelad enligtföreskrift,
organisa-företagsinomnågonorsak i ettsinhamåste attdettaoch att

ochomfattandekräverdetmedanoaktsamvaritåtminstonetion en
företagetinomklarläggaförutredning mot entidsödande att vem

skersällandet inte attdettaFöljden är attskall riktas.ansvarstalan av
be-harbrottklartdetned är att ettläggsförundersökningar atttrots

utredningfortsattOrsakenverksamhet. är attföretagsinomgåtts enett
tillförhållanderimligtstå iintekostnaderkrävaskulle ansessom

skulleintebrottetkandessutomdetoch attantasbetydelsesakens att
åtalsigvisatocksåhar attböter. Detpåföljdsvåraretill någon änleda

riktatstalanmotiveringenmeddomstol attantal ogillaspåfallandei av
tillsynsmyn-förochför regelsystemetrespektenfel Förmot person.
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dighetemas intresse för tillsynsarbetet dessa förhållandenär mycket
negativa. förslagVåra medför tidigare berört utredningattsom en
och genomlysning företags organisation oftast kan förenklas ellerettav
helt undvaras eftersom det inte kommer avgörande betydel-att vara av

för sanktionssystemet för juridiska enskild individattse personer en
identifieras och utpekas ansvarig för visst händelse-ytterst ettsom
förlopp. dettaAtt på sikt kommer medföra mycket väsentliga be-att
sparingar enligt vår bedömning uppenbart.är

När det gäller förenklingar utredningsarbetet och förfarandet vidav
åläggande straff för juridiska det detär utöver nämn-av personer nyss
da främst två aspekter betydelse, delsär delatt storsom av en av
fallen torde kunna hanteras inom för strafföreläggande, dels attramen
avsikten tillsynsmyndighetemasär kompetens skallatt tillvara påtas

helt i dag. Förslaget föreläggandeett sätt än företagsböterannat om av
strafföreläggande har i avsnitt 14.3 och tillsyns-presenteratsgenom

myndigheternas roll i avsnitt 14.5. Vår bedömning dessa tvåär att
faktorer kommer kunna medföra betydande effektiviseringatt en av
sanktionssystemet kostnadsökningar.utan

En tillkommande faktor det gäller bedömanär kostnadseffekteratt
för det allmänna vårt förslag kommerär innebära intäkteratt föratt

i form företagsböter. Det intestaten möjligtär någragöraattav
beloppsmässiga bedömningar sådana intäkter. En bedömningav grov

åläggandet företagsböterär inom föratt strafföreläggande-av ramen
i fall borde kunna bära sinasystemet kostnader.vart egna

De ekonomiska konsekvenserna förslagvårt bör emellertid iav
princip inte bedömas efter förenklad modell där sidanen man ena
räknar kostnaderna för lagföring och på andra sidan intäkterna i form

företagsböter. Det avgörandeär sanktionssystem för brottatt statensav
utformas och handhas på sådant enskildas och företagssätt för-att
troende och respekt för regelsystemet upprätthålls. Detta gäller inte
minst vad gäller sanktionssystemet för brott inom näringsverksamhet.
För företagsamhet torde stabilitet och förutsebarhet i regelsystemet

mycket viktigt för förutsättningarna för verksamhetenatt skallvara
kunna bedömas tillräckligt säkert. En tydlig reglering bör medföra att
företagen får möjligheter bedrivastörre och utveckla verksamheten.att
Genom skapa klarhet sanktionsreglema kanatt underlättaom man
företagens långsiktiga planering och öka sanktionssystemets preventiva
effekt. Detta skulle i fallså leda till lägre kostnader såväl för enskilda

för samhället i stort.som
Sammantaget går det knappast exakt förutse de ekonomiskaatt

konsekvenserna lagförslaget sig för enskilda företag eller förav vare
samhället i Det grundläggande destort. är samhälleliga fördelarnaatt
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den-medförenadeutgifterdeöverstiga ärskallreform somav en
aspektenviktigaste ärdenvibedömning attdennaFör ansersamma.

förförutsättningarnagällerreglerderespekt förbristande somatt en
kon-samhällsekonomiskanegativaomfattandefårnäringsverksamhet

förmågaförförtroende attbristande statenstordeBl.a.sekvenser. ett
ökandetillledabrott ettbeivra attochregelefterlevnadenövervaka

gällandeåsidosättandestraffbartmedbedrivsverksamheter avantal
Vårsig.lönarbrottslighetenorsakenenkladen attbestämmelser av

näringsverk-iför brottsanktionssystemeffektivtbedömning är att ett
straff-stärkaochslagtendensermotverka antyttsamhet kan nuav

fördelarnasamhällsekonomiskaeffekt. Depreventivabestämmelsemas
längrenågotalltframförsynvinkeln, settdenbörförslagvåra urav

deberörttidigareVi harkostnadsökningar.överskuggaklartsikt, ev.
liggersanktionssystemetföreslagnadetkonsekvensernapositiva attav

inom EU.regelsystemenintegrationenmedlinjei av

konsekvenserämställdhetspolitiska5.4 J1

1994:124dir.
jäm-utredaresärskildaochkommittéerskalldirektiv geEnligt detta

inteförslagenbedömerViuppmärksamhet. attökadställdhetsfrågorna
förmotiveringsärskildNågonkonsekvenser.jämställdhetspolitiskafår

inte krävas.tordebedömningenden

detochbrottslighetenförKonsekvenser15.5

1996:49dir.arbetetbrottsförebyggande
deutredaresärskildaochkommittéerskalldirektiv gedettaEnligt

utredningsverk-iuppmärksamhetökadfrågornabrottsförebyggande
innehållaochanalysföregåsskall enförslagAllasamheten. enav

brottsföre-för detochbrottslighetenföreffekternaredovisning av
utformavarit ettuppdragvårt attharframgåttSomarbetet.byggande

bedöm-Vårnäringsverksamhet.iför brottsanktionssystemeffektivt
hänseen-dettaiställaskankravdetillgodoserförslagetning somär att

gällervadeffekterpositivafåbörförslagetgenomförandede. Ett av
dentillledasini attbörarbetet. Detta turbrottsförebyggandedet

ochgenomslag störrefårlagstiftningen störrenäringsreglerande
finnsuppkommereffekternaangivnadeeffekt. Ompreventiv nu
inombrottantaletochökarregelefterlevnadenförförutsättningar att
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näringsverksamhet minskar. Samtidigt finns det anledning påpeka,att
också framhållits i avsnitt 8.4, straffansvar för juridiskasom att ett

främst kan motverka överträdelser inomantas för ipersoner ramen
grunden seriöst bedrivna verksamheter medan det torde mindre
betydelse för kvalificerad ekonomisk brottslighet där bolags-t.ex.
plundring och konkurser ingår i brottsplanen.

15.6 Regeringens beslut ordning förom en

systematisk genomgång i Regerings-
kansliet företagsregler N 94/1214av

Enligt våra direktiv skall vi också beakta regeringens beslut om en
ordning för systematisk genomgång i Regeringskansliet företags-av
regler. Uttrycket företagsregler används i beslutet benämningsom en

regler typiskt påtagligt påverkarsett antingensamt före-som mer
beteendentagens marknaden respektive vilja driva näring elleratt

marknadseffektiviteten, eller själva betingelsemasätt förannat
företagandet. En regelanalys skall särskilt omfatta vad ärsom en
uppgift för det allmänna, vilka de bästa och billigasteär styr-som
medlen, de små och medelstora företagens situation enkelhet,samt
klarhet och struktur i reglerna. skallDet också särskilt beaktas om
regler med tiden blivit felaktiga, onödiga, föråldrade, kostnadsdrivande,
ineffektiva eller icke ändamålsenliga.

Som det självklartär sanktionssystemetsagts för brott iatt närings-
verksamhet uppgift förär Vi har i avsnitt 8.3 redovisatstaten. vilkaen
alternativ finns till straffansvar för juridiskaett ochsom personer
därvid funnit sådant behövs.att Förslaget harett utarbetats medansvar
tanke skall kunnaatt tillämpas på juridiskaansvarssystemet perso-

alla och med tanke reglernasorter skallner enkla, klaraav att vara
och väl strukturerade. När det slutligen gäller frågan gallringom en av
regelbeståndet har vi vid det selektiva urvalet gått i samtligagenom
straffbestämmelser och bedömt de bör ingå eller inte. Som vi redanom
nämnt det vidär sådan genomgång lätt finna näringsreglerandeatten
straffbestämmelser förefaller onödiga. Vår utgångspunkt har docksom
varit det skulle leda för långtatt vi inom för vårt uppdragom ramen
gjorde närmare överväganden i denna fråga och lämnade förslag om en
förändring det straffbara området.av
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Författningskommentar

brottsbalkenändring i0000:O0till lagFörslaget om

1962:700

i brotts-införskap.32och främstförstinnebärFörslaget nyttatt ett
straff-bestämmelsernaallmännasamlas dekapiteldettabalken. I om

regel§i kap. 4införs 23Vidareförjuridiska omenapersoner.ansvar
juridiskastraffansvar inomfördelningen personer.av

i kap.ändringar 1vissaförslagetinnehållerövrigtI
andrabrottsbalkensbestämmelser iantalocksåinförsDet ett nya

juridiskföreskrivsbestämmelserdessabrottskatalogen. I attavd. en—
iangivet brottskyldig tillsignågonstraffasskall gör ettomperson

slutetigenomgående placeratsharBestämmelsernaverksamheten. av
gällerVadåtalsprövningsregler.eventuellaförekapitelvarje men

skallhandförstaijuridiskaförstraffansvarförskälen att personer
principernaochföreskrivetsärskiltsådantdärbrott äromfatta ansvar

och 10.3.avsnitt 10.2tillhänvisasbrotturvaletför av
vid vissaföreskrivetsärskiltjuridiskaför ärStraffansvar personer

i denuppräknatfinns sär-inteförsökbrottde fallförsöksbrott. I ett
juridiskaförstraffansvaretreglerarbestämmelsenskilda personersom

förStraffansvarurvalet.selektivainte detsådant brottomfattas ett av
ochförberedelsevidföreskrivetsärskiltaldrigjuridiska ärpersoner

stämpling.

brottspåföljderochOm brottkap.1

Införan-svenskibrottsbegreppet rätt.definitionbl.a.finns1 §I aven
ändringinte någoninnebärjuridiskaförstraffansvardet avpersonerav

begå brott.kanfysiskaEnbartbrottsbegreppet. personer
innebärändras.inte Deni 6 §bestämmelsenVidare kan nämnas att

haninnanbegåttnågonpåföljd för brotttillfår dömasdet inte somatt
straff-gällerdettillämpligblir närBestämmelsen ävenfemton år.fyllt
dömasdärför intekanjuridiskEnjuridiskaför personpersoner.ansvar

iår begårfemtonundergärningar ärförtill personer somsomansvar
betydelse.egentligfå någondetta intetordepraktikenverksamheten. I
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Den juridiska kan normalt bestraffas den otillåtnapersonen om unges
gärning har sin bakgrund i någon inte tillräcklig tillsyn ochutövatatt
kontroll verksamheten, eftersom den underlåtenheten ofta i sigöver är
straffbar. I sammanhanget kan betonas kraven aktsamhet i frågaatt

tillsyn och kontroll i förhållande till och oerfarnaom unga personer
inom verksamhet generellt måste ställas högt.en

3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk
de allmänna straffen böter fängelse,och-
företagsböter såsom särskilt straff för juridiska och enskildapersoner—

näringsidkare för brott i verksamheten, samt
Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.-

bestämmelsen definierasI begreppet påföljd för brott. Bestämmelsen
ändras det brottspåföljd med i uppräkningensättet atten tasny -
företagsböter. Införandet företagsböter innebär det vid sidanattav av
det i kap. behandlade bötesstraffen25 tillkommer bötesform.en ny
Företagsböter särskilt straff för juridiska och enskildaär ett personer
näringsidkare och underbegrepp till överbegreppet böter,utgör ett nytt
vid sidan dagsböter, penningböter och normerade böter.av

bötesformen straffenDen ingår bland intar särställningnya men en
förhållandei till former böterandra såsom särskilt straff förettav

juridiska enskilda näringsidkare föroch brott i verksamheten.personer
har markerats särskilda företags-Detta den beteckningenattgenom

böter paragrafen. särskilja formersärskilt i andraFörnämns att av
böter från företagsböter, har sådana böter och fängelse, såsom var
fallet före år jfr 1987/88:l2O betecknats all-1989 71,prop. s. som

straff.männa
kan i sammanhangetDet visstnämnas när sägeratt att ettman

straff föreskrivet för brottet den i straffbestämmelsen angivnaär avses
straffskalan. straffansvarAtt för juridiska föreskrivet förär ettpersoner
visst brott innebär således inte företagsböter skall föreskrivetatt anses
för brottet. Företagsböter kan följa brottet under vissa förut-givna
sättningar ingår inte i den för brottet föreskrivna straffskalan.men

§ de allmänna5 Av straffen fängelse svårare straffär att ett änanse som
böter.

förhållandetOm mellan fängelse villkorlig dom och skyddstillsynsamt
föreskrivs i kap.30 l

Ändringen gjord för markera graderingen olikaär straffsatt att av
svårhet i paragrafen inte avsedd omfatta företagsböterär att utan
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beteck-straff isådana 3 §gäller,vadmedendast, i likhet somsom nu
straffsärskiltföretagsböterEftersomstraff.allmänna är ettsomnas

svårhet istraffetsgraderabehovinte någotnormaltuppkommer attav
dock problemUndantagsvis kanpåföljder.till andraförhållande upp-

torde docknäringsidkare.enskilda Dessatillförhållandeikomma
utveck-rättegångsbalkende i kap.enligt 29kunna lösasgenomgående

omröstning.lade principerna om

för-föranledastadgat,vad däromenligtpåföljd kan brott, är8 § Förutom
medföra skyl-så ocksärskild rättsverkan,elleregendomverkande annanav

skadestånd.gäldadighet att

företagsbot bort.ordetdetenbartParagrafen ändras tassättet att

hälsaliv ochOm brott3 kap. mot

skyldig till arbets-gjort sigverksamhetjuridisknågon i11 § Har personsena
kap.straff enligt 32tilldömasjuridiskaskall denmiljöbrott, personen

tillskall dömasjuridiskinnebärochBestämmelsen är att personenny
verksamhet.arbetsmiljöbrott i dessbegårnågonföretagböter, ettom

tilldömasnäringsidkareenskildkankap.framgår 32Som även enav
juridiskaförstraffansvaretförhållandet mellanAngåendeföretagsböter.

ochavsnitt 14.4hänvisas tillochgärningsmannenoch förpersoner
rättegångsbalken.till kap. §20 7författningskommentaren

verksamhetenibegångetskallbrottFrågan när ett varaansesom
till kap.32 1i kommentaren10.5.2behandlas i avsnitt samt

tillsig skyldigha gjortskallnågonFörutsättningarna for att anses
förarbetena tillbestämmelsen sepåverkas intearbetsmiljöbrott av

1990/912140.arbetsmiljöbrott,bestämmelsen prop.om
bestäm-brutitnågonförutsätterarbetsmiljöbrottförAnsvar motatt

oakt-gjort dettanågonarbetsmiljölagen. Harmelserna i utan att vara
skallför brottetförutsättseffektförhållande till deni attsomsam

förslagframgår vårakan,arbetsmiljöbrottkunna bedömas avsomsom
juridiskadenförhållandena sådanaarbetsmiljölagen,angående attvara

bestämmelser.arbetsmiljölagensskall dömas enligtpersonen
förhållande tillkausala iåsidosättande kanFlera envarapersoners

räcker detskall kunna dömasjuridiskstraffbar effekt. För att personen
arbetsmiljö-enligtskyldigheteråsidosättandendessaatt avseren av

kontrollochsådana brister i tillsynallmänhet torde detlagen. I vara
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grundar s.k. företagaransvar. Rörande detta avsnitt 2.7 ochsom se
kommentaren till kap.23 4 a

Har det i juridisk verksamhet begåtts brott i kap.3en persons som
7-9 arbetsmiljölagens bestämmelsersägs har åsidosatts kanutan att
den juridiska endast dömas till straff med stöd den s.k.personen av
genombrottsregeln i kap.32 2

9 kap. Om bedrägeri och oredlighetannan

någon11 § Har i juridisk verksamhet gjort sig skyldig till ockera en persons
i § andra stycket eller försök5 till sådant brott eller till hälerisom avses som

i 6 andra stycket,§ skall den juridiska dömas till straff enligtavses personen
32 kap. Detsamma gäller sådan häleriförseelse brottmotsvararsom som avses
i 6 andra§ stycket.

Bestämmelsen och innebär juridisk kan straffas förär attny en person
ocker brottet sker i verksamhet innefattar kreditgivningom som som
sker i näringsverksamhet eller vanemässigt eller i omfatt-störreannars
ning.

Även försök till sådant ocker kan föranleda Enligt kap.23ansvar.
brottsbalken3 § skall inte den dömas för försök frivilligt,som genom
avbryta gärningens utförande eller föranlederatt sätt,annat att

brottet inte fullbordats. Skulle någon inom den juridiskaannan perso-
gärningsmannen hindra brottet fullbordasän det inteatt utgörnen

något formellt hinder för den juridiska straffas. tordeDetatt personen
dock i sådant fall regelmässigt finnas förutsättningar för meddelaett att
åtalsunderlåtelse jfr kommentaren till 20 kap. 7 § rättegångsbalken.
Skulle det inte iske kan domstol med stöd bestämmelserna 29 kap.av
6 jämförd§ med kap. första29 § stycket5 meddela påföljdsefter-
gift.

Straffansvar för juridiska också föreskrivet för s.k.ärpersoner
näringshäleri enligt 6§ andra stycket. Bestämmelsen i andra6§
stycket kompletteras bestämmelserna i lagen 198122 handelav om
med skrot och begagnade också ingår bland de straff-varor som
bestämmelser där straffansvar för juridiska särskilt före-ärpersoner
skrivet se straffbestämmelserna i förordningenäven 1981:402 om
handel med skrot och i förordningen 1981:403 handel med begag-om
nade varor.

l det fall näringshäleri bedöma ringa skall enligtatt ärett att som
7§ dömas för häleriförseelse. Straffansvar för juridiska personer
omfattar denna form häleriförseelser.även av
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borgenärerOm brottkap.11 mot m. m.

till bok-skyldigsigverksamhet gjortjuridisknågon i§ Har7 personsena
enligt kap.straff 32tilldömasjuridiskadenskallföringsbrott personen

Ändringen imotsvarandeinnebär, sättBestämmelsen somär ny.
tillskall dömasjuridiskkap. 13och 9kap. 13 §3 att personen

verksamheten.ibokföringsbrotttillskyldigsiggjortstraff någonom
åvilarbokföringsskyldighetoftaBokföringsbrott ensomavser

principernaenligtfall ådömassådanaibrukarjuridisk Ansvarperson.
dockÄven kanbokföringensköttfaktisktdenföretagaransvar.for som

juridiskadenFörgärningsman. attockså personenatt anse somvara
skyldig tillsiggjortnågonprincipdet iräckerstraffasskall kunna att

verkställandejuridiskadeniinte någonOmbokföringsbrott. personens
dendockkankontroll eller sättochtillsyn annatbrustit iledning

sådantbedömafalli många ettbrottbokförarens attenskilde somvara
kaninteabnormhandlingsådanellerhandlandeprivat ansessomen

bok-falletexempelviskanSåverksamheten.ibegånget omvaravara
ellerbrottslighetdoltbokföringenvilseledandeföraren egengenom

bokforingsskyldighetensangåendehuvudmansinvilseledersättannat
fullgörande.

allmänfarliga brottOm13 kap.

till allmän-skyldigsiggjortverksamhetjuridiskinågon§13 Har personsen
vårds-miljöbrott,förgöring,smitta,gift ellerspridandevårdslöshet,farlig av

underlåtenhetmiljöstöming,vållande till attsmittämne,gift ellermedlöshet
tillellersmittagift ellerspridandetillförsökellerallmänfaraavvärja av

kap.straff enligt 32tilldömasjuridiskaskall denförgöring, personen

avsnitt 10.4.ibehandlatsBestämmelsen har
typisktbrottmiljöförstöring settvållande till ärochMiljöbrott som

kandärochnäringsverksamhetforinomofta ansvaräger ramenrum
därför brottDeforetagaransvar. utgörprincipernaenligtdömas ut om

juri-forstraffansvarföreskrivasbördetnaturligtvilka detför är att
kapit-iandra brotttillsubsidiäraemellertidBrottendiska ärpersoner.
dessa.Forstraffansvarföreskrivasbör ävendetsådantlet sätt attett

iallmänfara ingåavvärjaunderlåtenhetskäl börliknande attAv även
urvalet.selektivadet

i kommentarentill vadhänvisasförsöksbrotten sagtsAngående som
ll§.tillämpningenforbetydelsehar äventill kap. 13 Det9 av
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åtal15 kap. Om mened, falskt och utsagaannan osann

16 § någon i juridiskHar verksamhet gjort sig skyldig tillen persons osann
försäkran eller vårdslös försäkran, skall den juridiska dömas tillpersonen
straff enligt 32 kap.

främstDet lämnarnågon uppgift för juridiskär när räkningen persons
brott det aktuella slaget kan begångna i verksam-som av anses vara

heten. Vad i kommentaren till 9 kap. 13 § tillbakaträ-sagtssom om
dande från försök gäller vid tillämpning 15 kap. i för-även 14 §av
hållande till juridisken person.

16 kap. Om brott allmän ordningmot

18 § någon i juridiskHar verksamhet gjort sig skyldig till olagaa en persons
diskriminering, otillåten utlämning film eller videogram, otillåtet förfarandeav
med pornograñsk bild, förledande ungdom, djurplågeri, dobbleri, grovtav
dobbleri, försök till dobbleri, skall den juridiska dömas tillgrovt personen
straff enligt kap.32 brottsbalken. Detsamma skall gälla sådan medverkan till
dobbleri, dobbleri eller försök till dobbleri i 18grovt grovt som avses

Straffbestämmelserna i 16 kap. det slaget många brottenär attav av
kan begås inom för juridiska verksamhet. Prin-antas ramen personers
ciperna för företagaransvar kommer då tillämpliga. Vi haratt vara
därför tagit med förhållandevis många bestämmelser i det selektiva
urvalet. Orsaken till detta inte omfattar barnpornografibrott, olagaatt
våldsskildring eller hets folkgrupp, har berört i allmän-mot
motiveringen under avsnitt 10.4.

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till
brott

Är4 § föreskrivet för någon i särskild ställning och innehas sådana ansvar
ställning juridisk gäller föreskriften den ingår i den juri-av en person som
diska verkställande ledning.personens

Om överträdelse ansvarsbestämmelse i juridisk verk-en av en en persons
samhet beror brister i tillsynen och kontrollen verksamheten, denärav som
ingår i den juridiska verkställande ledning gämings-attpersonens anse som
man.

Vad i andra stycket gäller dock inte överträdelsen skett inomsagtssom om
viss del verksamheten någon haft till uppgift självständigtattav som annan

för ochsvara
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särskildafunnitselleromfattningverksamhetensgrunddet annarsav
för uppgiften,skäl

andra förutsätt-ochtillräcklig kompetensuppgiften haftfåttden som
sköta dennaförningar samtatt

anledningomständigheterövrigt förelegat attheller idet inte gettsom
skulle iakttas.verksamheten inteforföreskrifternaanta att

motsvarandeskall tillämpastredje stycketandra ochBestämmelserna
närings-enskildbedrivsnäringsverksamhetsådanbeträffandesätt av ensom

idkare.
finns i 32 kap.för juridiskastraffBestämmelser personerom

allmänmotiveringen.ikapitelbehandlats iharBestämmelsen

Allmänt

saklagstiftning.gällande limotsvarighetParagrafen saknar an-nu
före-för s.k.principernalagstadgadetill de inteemellertiddenknyter

ochjuridiskafördelning inomoch personertagaransvar av ansvar
kodifiering dessa.väsentligtinnebär i allt aven

stycketdet förstafem stycken,uppdelad påBestämmelsen är varav
i frågajuridiskainomstraffansvaretreglering omär personeraven

medtill ochtvåstyckenaspecialsubjekt ochmedstraffbestämmelser
lmed företagaransvar.normaltvadregleringfyra är avsessomaven

straffansvarbestämmelsernahänvisning tillstycket finnsfemte omen
juridiskaför personer.

straffrättsligadetvanligenföretagaransvaruttrycketMed avses
underlåtenhettill följddrabbaskan attföretagare avavsom enansvar

jfrbedriverhanverksamhetdenkontrolltillsyn och överutöva som
1976, 353,brotten,vad angårStraffrätt iAllmänStrahl, s.t.ex.

uppl. 1976, 2straffansvar, 3 samtThornstedt, Företagarens s.
enligtStraffansvarf..67gärningslära, 1995,StraffrättensJareborg, s.

näringsidkareenskildadrabba såvälkanföretagaransvarförprinciperna
juridiskförledningeni person.enpersonersom

någon itillämpasintebehöver närföretagaransvarPrinciperna om
överträderhandlingegenhändigtföretagarställning ansvars-engenom

handling harstraffas hanföretagaren kan närbestämmelse. Att genom
välbekan-följerdensammaeller beordratgärningotillåtenbegått aven

företagaransvaretområdetill brott. Detmedverkanförprinciperta som
straff-överträdelsersådanai ställetför,betydelsepraktiskhar är av

brister iorsakadeframstårverksamhetibestämmelser avsomsomen
företaga-gärningverksamhet. Denkontrollentillsynen och somav en

tilldömaskanför företagaransvarprincipernastödmed ansvaravren
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för således alltidär underlåtenhet kanäven haen ansvaretegen om
utlösts anställds åtgärder. För krävs kangenom en attansvar man
konstatera företagarens underlåtenhet har orsakssambandatt med
överträdelsen eller med andra 0rd överträdelsen hade kunnat und-att
vikas företagaren hade tillsyn och kontrollutövat i omfattningom en

kunnat begäras med hänsyn till omständigheterna.som
Bakom företagaransvaret finns det allmänna kravet företagareen
han aktsam i valet, instruktionenär ochatt övervakningen sinaav

underställda jfr skadeståndsansvar för principal, avsnitt 2.5. Detta är
mycket gammal princip gäller såväl civilrättsligt straff-en som som

rättsligt. företagareEn har tillsynsplikt sitt företag ochöver ären
skyldig efter bästa förmåga förhindra verksamhetenatt orsakaratt
skador, faror eller andra olägenheter. Företagarens skyldighet slår helt
naturligt igenom både inom straffrätten och inom skadeståndsrätten.
Rättspraxis i fråga företagaransvar innebär kort företagarensagtom att
står i garantställning i förhållande till verksamheten inom företaget,
vilket innebär skyldighet för tillsynen och kontrollenatt atten ansvara
i verksamheten sådan med straffansvar förbundnaär förpliktelseratt
och förbud gäller för verksamheten iakttas.som

Det finns straffbestämmelser i frågatre typer vilkaav om en
tillämpning bestämmelsen blir aktuell. förstaDen typenav av ansvars-
bestämmelser kännetecknas företagare pekas special-att utav som
subjekt. Sådana regler inte ovanliga inom specialstraffrätten,är t.ex.se
lagen 1992:1327 leksakers säkerhet och lagen 1992:888om om
uppgiftsskyldighet jordbrukets och fiskets områden. Den andra

bestämmelser sådana där självatypen lagtextenär inte innehållerav ett
utpekat specialsubjekt där handlingsnormen sådan någonär attmen

företagare inte straffbar,än livsmedelslagenärannan t.ex.se
1971:511 och lagen 1993:584 medicintekniska produkter.om
Slutligen finns också den bestämmelser där det inte krävstypen av
specialsubjekt brottet kan begåsutan helst enligtav vem som men
vilka företagare kan straffas enligt principerna för företagaransvar.en
Exempel brottstyper sistnämnt slag varusmugglingsbrottär ochav
skattebrott.

Första stycket

Bestämmelsen i första stycket reglerar inom juridiskvem en person
straffbestämmelse skall gälla denna någonnärsom en anses avser som

innehar särskild ställning, exempelvis arbetgivare ellerägare, inne-en
havare, och det juridiskär innehar den särskilda ställ-en person som
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ningen.
skyldig-deoch klargörtill gällandeanknyterBestämmelsen rätt att

ispecialsubjektmedstraffbestämmelserframgårheter nuavsom
juridiskaingår i dendenprimärt gällerhänseendeaktuellt perso-som

ibestämmelse finnsliknandeledning.verkställande En t.ex.nens
för denstadgar1972:595fordonskungörelsen12 §1 somansvarsom

juridiskföreträder person.en
nuvarandelagstöd för dengenerelltbestämmelsenGenom ettges

straff-falli detillfysiskadömatillämpningen att enansvarpersoner
och detinnehavarebrukare ellerbestämmelse ägare,t.ex. enenavser

det framdelesställningen.har den Det görjuridisk attär sompersonen
deti det fallfrågan särskiltreglerabehovfinnasinte kommer attatt av

juridiskochspecialsubjektmedstraffbestämmelserinförs personen
ställningen.angivnainneha denkan

Andra stycket

juridiskingår idenföreskrivsbestämmelsenl att personsensom
överträdelsegärningsman,ledning är att enavenomsomanse

och kon-i tillsynbristerverksamheten beroriansvarsbestämmelse
verksamheten.troll av

garantställningledningen harmarkerasbestämmelsenGenom att en
där-Bestämmelsenverksamheten.bedrivnatill deni förhållande ger

angående hur långtvägledninginte någon garantansvaretnärmareemot
integällandeförhållande tilliändring rätt ärNågonsträcker sig.

brott ivadBeträffandehänseendet.det äravsedd i att somansesom
tillkommentarentilltill avsnitt l0.5.2hänvisasverksamheten samt

självfallet intebestämmelsenunderbör strykaskap.32 l Det att
uppsåtkraventill de allmännaförhållandeeftergift iinnebär någon
arbets-bakgrundförutsättning för Motoaktsamheteller avansvar.som
endastväl sådärförkan detledningenfördelningen inom attvara

i sambandtill brottsig skyldigaledningen gjortinomeller någranågon
tillämpligtstyckettredjeöverträdelse. bör ärmed Det attnoterasen

verkställandedenansvarsfördelningen inomtillförhållandeiäven
ledningen.

innebär bestäm-särskilt lagstödgällervadlikhet medl utansom nu
ledning harverkställandeden juridiskamelsen det äratt sompersonens

gäller vilkadetkontrollansvaret. Närochdet primära tillsyns- som
hellerdet inteverkställande ledningendenskall ingå i är av-anses

gälla.till vadi förhållandeändringsikten någongöraatt nu ansessom
verkställande direktö-dennormalt styrelsen ochdetaktiebolagInom är
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tillhöra ledningen. Att någon, ingår i dennaren som anses som grupp,
i praktiken inte något ledningsansvarutövar utesluter inte denneatt

Ävenändå bär det följer med den formella ställningen. s.k.ansvar som
målvakter har alltså för tillsynen och kontrollen i företagansvar som
de ställer funktionärer dessaI fall det också i principärupp som
genomgående klart de varit i fall oaktsamma förhållandei tillatt vart
överträdelser i verksamheten.ägersom rum

Även står utanför formelltsätt antyttspersoner som en som ovan
avgränsad ledningskrets kan i det enskilda fallet ingå i juri-anses en
disk verkställande ledning. företagl det såledesstörre ärpersons
naturligt fler befattningshavare kan räknas till ledningsgruppenatt än
vad normalt i mindre företag. viktigaär Det i detta hänseendeettsom

inte befattningsbeteckningar eller liknandeär vilken faktisk funk-utan
Ävention har inom företaget. den inte har någonsom en person som

helst formell ställning inom företag kan ingå i ledningenettsom om
han ändå i praktiken bestämmanderättutövar se NJA 1993 740.s.

Det den verkställande ledningen har i förhållande tillansvar som
verksamheten i bestämmelsen tillsyn och kontroll. Dettaanges avse
uttryck skall förstås i vid betydelse. inteDet möjligt i lagtextär att
ställa kriterier för vad skall krävasnärmare i fråga tillsynupp som om
och kontroll. Bedömningen beroende verksamhetensär ochartav
omfattning förhållandena inom det område juridisksamt av som en

verksam inom, viss bransch.är Det dock självklartt.ex. ärperson en
det i tillsyns- och kontrollansvaret ingår tillse verksamhetenatt att att

organiseras och leds ändamålsenligt personalen fårett sätt, att
erforderlig handledning och utbildning, maskiner, utrustningatt annan
och material lokaler hålls i skick, kunskap inhämtas ochsamt gott att
sprids inom organisationen gällande regler och föreskrifter.om

För straffansvar krävs naturligtvis alltid den aktuella brottsbe-att
skrivningen utformad så orsakandeär underlåtenhetatt attgenom

tillsyn och kontroll, enligt sedvanligutöva lagtolkning inryms under
ansvarsbestämmelsen företagaren uppfyller kraven församt att person-
ligt dvs. han uppfyller de subjektiva rekvisit iattansvar, som anges
straffbeståmmelsen.

Tredje stycket

Bestämmelsen reglerar den straffrättsliga betydelsen delegationav av
arbetsuppgifter inom juridisk verksamhet det ingår inären persons
uppgiften tillsyn och kontroll inomutöva ansvarsområdet. Denatt
verkställande ledningen för juridisk alltid skyldig tillären person se
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arbetsfördelning inomorganisation ochfinns genomtänktdetatt en
detansvarig för tilloch därmedverksamheten ävenär att attse

verk-tillsyn och kontroll inomfinns tillfredsställandedetaljnivå en
självai ledningendäremot intesamheten. krävsDet att personerna

delar.verksamhetens alla Bestäm-personlig tillsynskall överutöva
påverkas ratio-företagaransvaretreglerar frågan hurmelsen av enom

ansvarsfördelning inom juridisk Dennell och tydlig en person. an-
får gällande NJA 1987helt till vad seknyter rätt t.ex.som anses vara

426.s.
frånutformats undantagLagtekniskt har bestämmelsen ettsom

förutsättningen för undantagetförstaparagrafens andra stycke. Den är
del verk-självständigt leda denhaft uppdragetnågon attatt avannan

framgår deninträffat. bestämmelsendär överträdelsen Avsamheten att
inteledningen för juridiskden verkställandeingår i personensom

fall. straffrättsligai sådantskall gärningsman Detett an-anses vara
haft uppgiften.stället vila den Bestäm-kommer då i attsvaret som

arbetsuppgifter demfördelning mellanmelsen reglerar såväl somav
ledningen delegation tillden verkställandeingår i personersom

juridiskandra nivåer inom en person.
för vissföljer den självständigtbestämmelsenAv att svarar ensom

frågadet straffrättsliga iverksamheten bärdel ansvaret om enav
ansvarsbestämmelse skett i den delen,överträdelse över-omsomav en

hartillsynen och kontrollen.brister i Denträdelsen beror som
leda verksamheten visstinnefattararbetsuppgifter ettatt om-som

gärningsman han orsakatråde skall således över-som om enanses
brustit tillsyn och kontroll.han iträdelse attgenom

beropåpekas viss överträdelse kansammanhangetbör iDet att en
för.olika bäri olika hänseenden Varbrister ansvaretsom personer

Självfallet kan ocksåindividuelltoch kan då bära ettett ansvar.en
för olikadelegerat gemensamt personer.ansvar vara

delega-förutsättningar förbestämmelsen i punkterl atttreanges
straffrättslig betydelse.tionen arbetsuppgifter skall tillmätasav

straffrättsliga skall påverkasförsta kravet för detDet ansvaretatt av
fördelningen verkligainterna arbetsfördelningenden är motsvararatt

och inte sker främst förbehov förknippade verksamhetenär attsom
ansvarsordning. Ledningen kan alltså inteåstadkomma viss formellen

straffrättslig generellt delegera sitt ledningsansvar.med verkan Det
grundvanligaste för delegation torde ledningenskälet att avvara

förverksamhetens omfattning saknar praktiska möjligheter än enmer
kontroll tillsyn. kan emellertid finnas andraövergripande och Det

omfattningenbeaktansvärda skäl för arbetsfördelning enbartän aven
verksamhetenverksamheten, kan geografisk spridningent.ex. av geen



Författningskommentar444 1997:127SOU

fördela arbetsuppgifter. Vidare kanupphov till sådant behov attav
särskild sakkunskap ledningen intevissa arbetsuppgifter kräva som

besitter.
uppdraget leda viss delförutsättningenandraDen är attatt en av

och duglig i sinhar till kompetentverksamheten getts en person som
förut-ekonomiska och andraerforderlig beslutanderättfått samttur

uppdraget inte har förenats meduppdraget. Omsättningar för skötaatt
förhållande till ledningen liggersjälvständig ställning imarkeraten

den verkställande ledningen.för och kontroll kvar hostillsynansvaret
fattabehörighet och befogenhetfått måste haDen attansvaretsom

sådana beslutpåfrestningar för verksamheten,beslut innebär omsom
skall kunnaöverträdelser ansvarsbestämmelsernödvändiga förär att av

för miljö-den ansvarigundvikas. exempel kanSom ärnämnas att som
driftstoppbefogenhet beslutafrågor vid anläggning bör ha att omen

Är hans ställning inte sådanöverutsläpp sker.han misstänker attattom
ställning inte tillräckligtbefogenheten kan hanshan har den anses

framför verkställan-skall bära densjälvständig för han garantansvaratt
förutsättning självfallet också denväsentligde ledningen. En är att som

innebörden och omfattningenfår klart informeratsuppdraget avom
han fått klart för sig vadarbetsuppgifterna. avgörandeDet är att som
självständigt för deoch han harförväntas honom attatt ett ansvarav

författ-iakttagande gällandeuppgifterna utförs underanförtrodda av
den anledningenbestämmelser. kanningar och andra Det av vara

tydligt,arbetsfördelningen dokumenteraslämpligt attt.ex.att genom
organisationsschema e.d. minst kanskriftligt Inteden framgår ett enav

bevisläge.underlätta skapa klart Densådan dokumentation att ett
forminte i sig i vilkenbetydelsen påverkas dockstraffrättsliga enav

givet-avgörandebeslutats och dokumenterats. Detarbetsfördelning är
den juridiskafaktiskt har varit inomansvarsfördelningenvis hur rent

personen.
arbetsuppgifter inomdelegationbör understrykasDet ettatt av

sådant. Vaddet straffrättsligaföretag aldrig ansvaret som somavser
vilka förutsättningar sådan delega-bestämmelsen underregleras i är en

bedömningen den straffrättsliga ansvarsfrågan.får betydelse förtion av
och arbetsfördelning riktigtändamålsenlig organisationEn samt en

emellertid inte den verkställande ledningenutförd delegation befriar
markerasoch kontrollansvar.från övergripande tillsyns- Dettaett

detdelegation kan undgåledningen inteatt ansvar omgenomgenom
föreskrifternaanledningförelegat omständigheter att attgett antasom

det föreligger omständigheterför inte skulle iakttas. Omverksamheten
viss del verk-allting inte står till inom någontyder rättatt avsom

borde anledningobjektiv bedömningsamheten och vid attgesom en
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inte bedrivs i enlighet med gällande regler kanverksamhetenanta att
den verkställande ledningen inte ha fullgjort sitt tillsyns- ochanses
kontrollansvar, i ledningen inte vidtar åtgärder för attom personerna

till förhållandena 1974 297. inte möjligtse NJA Deträtta ärt.ex. s.
omständigheteruttömmande vilken kan leda tillatt typange av som

fanns föreskrifterna förbedömningen det anledning verk-att anta att
samheten inte skulle iakttas, dvs. tillräckliga varningssignaler. Attvara

förekommit regelöverträdelser eller andra missförhållande i verk-det
anledning tillsyns- och kontroll-samheten torde alltid överattge se

Även förfunktionema. vid sidan härav har ledningen allmänett ansvar
till exempelvis personalens kompetens och utbildningatt mot-attse

verksamheten.kraven påsvarar

Fjärde stycket

främst brott iPrincipema för företagaransvar används i samband med
näringsverksamhet och detta oberoende denna bedrivits av enav om
juridisk eller enskild näringsidkare. Bestämmelsen inne-person av en

ändring i detta hänseende intefattar endast markering någonattaven
avsedd.är

stycketFemte

till bestämmelserna straffansvar för juridiskahänvisas enbartHär om
i 32 kap.personer

Om25 kap. böter m.m.

för fråga, ienligt vad föreskrivet brottet i§ skall dömas1 Böter ärut, som
Är viss bötesfonn inte före-dagsböter, penningböter eller normerade böter.

i dagsböter eller, brottet bör föranledaskriven för brottet, döms böter ut om
dagsböter, i penningböter. Särskilda bestämmelserlägre straff trettioän om

kap.företagsböter finns i 32

paragrafen införs hänvisning till de särskilda bestämmelsernaI omen
företagsböter i kap.32
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för juridiska32 kap. Om straffansvar personer m.m.

innehåller de allmänna bestämmelsernaKapitlet Detär nytt. om
för juridiska påföljdenansvarsförutsättningarna samt ompersoner,

straffmätningen.

sig skyldig till i enjuridisk verksamhetbrott någon gjortl § För personssom
särskiltdömas till företagsböter dettaskall den juridiska ärompersonen

föreskrivet.

allmänna motiveringen i avsnittBestämmelsen har behandlats i den
omfattar i första hand sådanaStraffansvar för juridiska10.2. personer

det särskilt föreskrivetansvarsbestämmelser i fråga vilka är attom
straffas för sådant brott.juridiska kan ettpersoner

ansvarsförutsättningenden grundläggandeparagrafen ocksål anges
verksamheten. betyder detgjort sig skyldig till brott Detnågon i attatt

mellan brottet och verksam-skall stark och direkt anknytningvara en
har i verk-med brott begåttsheten. Problemen avgöra ettatt avom

fall straffansvar för juridiskai praktiken små i desamheten blir perso-
allt väsentligt begränsatföreskrivet. Urvalet brott isärskilt ärär avner

omfattar i princip endast sådananäringsreglerande lagstiftning ochtill
motsvarande principer kanföretagaransvar eller enligtbrott där ansvar

till kap. §.aktualiseras jfr kommentaren 23 4 Att avgöra ettoma
i verksamheten eller kommer sällansådant brott begångetär att vara

omfattasnormalfallen tabelluppställningen de brottsvårt i se över som
tolkningen be-principer gäller föri bilaga i Del B.2 De avsom

principalansvar enligtsamband med arbetsgivaresi tjänsten igreppet
kan vägledning.skadeståndslagen 1972:207 ge

verksamheten. exempelPrivat handlande inte begånget i Somär
möjligheteninom juridisk utnyttjarkan nämnas att personer en person

för smuggla i samband med den juridiskadelatt personensegen varor
ske iimportverksamhet. Brottsligheten skall i det fallet inte anses

Överhuvudtaget sker förverksamheten. bör brottslighet som egen
begången ivinnings skull eller privata skäl interentannars anses enav

anknytning till den.juridisk verksamhet den harävenpersons om
Sådan brottslighet enskilda befattningshavare begår attgenomsom

utanför vadmissbruka ställning inom företag faller oftasin ett en
juridisk kan straffas för.person

gärningar framstår oberäkneliga, s.k. abnorm-Brottsliga som som
verksamheten.handlingar, inte heller begångna i Detär att anse som

gärningsmannen i tjänsten ochgäller utfört gärningenoavsett om
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sig den juridiska egendom. Vadanvänt ärav personens som avses
gärningar det, med hänsyn till verksamhetens eller arbetsupp-som
giftens saknas skälig anledning med i beräkningen detart, näratt ta
gäller utövningen tillsyn och kontroll. Frågan viss gärningav om en
skall abnorrnhandling inte endast beroendeär gär-anses som en av
ningens karaktär också i mycket hög grad den informationutan av som
funnits eller varit möjlig erhålla för den ansvarig för tillsynäratt som
och kontroll i förhållande till gärningsmannen. Om psykiskt instabilen

begår viss gärning behöver denna inte nödvändigtvis be-person en
dömas abnormhandling, det känt eller borde varit käntsom en om var

vederbörande i psykisk obalans, gärning frånatt ävenvar om samma
någon sida skulle abnormhandling. Avattannans vara anse som en
undantaget för abnormhandlingar följer också gärningar äratt som
riktade den juridiska i princip inte kan ha sådanmot personen anses en
anknytning till verksamheten den juridiska skall kunnaatt personen
drabbas straff.av

Även§ i andra fall2 i får juridiskl § dömas tillän som avses en person
företagsböter, om

brottet begåtts i näringsverksamhet någon ingår i den juridiskaav som-
verkställande ledning eller någon haft till uppgift attpersonens av annan som

självständigt för viss del verksamheten, ochsvara av
denna därigenom åsidosatt de skyldigheter verksam-grovtperson som-

heten förenad med.är
Vid bedömningen företagsböter enligt första stycket skall dömas utav om

skall särskilt beaktas brottslighetens omfattning och förhållande tillart, nä-
ringsverksamheten. Likaså skall särskilt beaktas förhållandedet i till denom
juridiska föreligger sådana omständigheter i kap.29 5personen som anges

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.6. Paragrafen öppnar en
möjlighet under vissa preciserade förhållanden döma juridiskatt en

till straff detta inte särskilt foreskrivits i anslutning tillävenperson om
den tillämpliga straffbestämmelsen.

Bestämmelsen bör tillämpas med restriktivitet. torde främstDet vara
vid allvarliga överträdelser vidare det finns reglernärsamtmera om
subsidiaritet finnsdet skäl tillämpa genombrottsregeln.attsom

finns ingen formellDet begränsning det gäller frågan vilkanär om
brott kan utlösa straffansvar enligt bestämmelsen. kapitel 6 harIsom

exempel olika former s.k. penningtvätt, bedrägeri,nämntssom av
svindleri, förskingring, och behörighetsmissbruk. det gäller brottetsNär
knytning till verksamheten gäller krav enligt l Detsamma som
finns lång rad brott knappast kan begås i juridisken som en persons
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verksamhet och det skälet inte kan komma i fråga.som av
Bestämmelsen har begränsats gälla enbart vid brott i närings-att

verksamhet. näringsverksamhet harBegreppet innebörd isamma som
andra sammanhang. Därmed yrkesmässig verksamhetavses en av
ekonomisk verksamheten inriktad ekonomiskärart, oavsett om
vinst eller inte. skall fattasBegreppet i vidsträckt mening. Kravet
yrkesmässighet innebär verksamheten skall ha viss omfattningatt en
och varaktighet.

Enligt bestämmelsen det enbart den personkrets bär före-är som
kan utlösa för juridisk Dessatagaransvar som ansvar en person. perso-

har särskilt för verksamheten bedrivs i enlighet medett attner ansvar
gällande regler. Angående avgränsningen personkretsen, kom-av se

till kap.23 4mentaren a
Varje brott begås någon bär företagaransvar kan intesom av som

föranleda för den juridiska enligt bestämmelsen. Detansvar personen
krävs också, i likhet med vad gäller vid företagsbot, brottetattsom nu
inneburit gärningsmannen åsidosatt sådana skyldigheteratt grovt som
verksamheten förenad med.är

Som bestämmelsen fakultativ. innebär emellertid inteDetärsagts
domstolarna obundna vid bedömningen straffansvar skalläratt av om

dömas i det enskilda fallet. Tillämpningen skall självfallet ske medut
beaktande de allmänna syften och principer ligger bakomav som
bestämmelserna straffansvar för juridiska andra stycketlom personer.

vissa faktorer skall beaktas särskilt.anges som
och främst skall och omfattningenFörst den aktuellaarten av

brottsligheten beaktas. Prövningen skall ske med utgångspunkt i verk-
samheten. Med brottslighet alltså främst i vad månarten av avses
gärningen framstår integrerat led i den aktuella näringsverk-ettsom
samheten. Bedömningen omfattningen förstai hand över-av avser om
trädelserna pågått under lång tid eller omfattat antalstörreettannars
åtgärder.

Vid sidan brottslighetens och omfattning skall det särskiltartav
beaktas i vad mån det i förhållande till den juridiska före-personen
ligger sådana omständigheter i 29 kap. bestäm-5 Densom anges
melsen bl.a. sådana fall där den juridiska sättannatavser personen

straff till följd brottet drabbats påtagligt negativaän genom av av
ekonomiska eller andra konsekvenser brottet. Andra omständigheterav

kan beaktas företrädare för juridisk själv påtalatär attsom en person
brottsligheten eller inom den juridiska efter det denattman personen,
upptäckts, försökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa skadligaatt
verkningar jfrdenna kommentaren till 20 kap. rättegångs-7§av
balken.
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i och 2förutsättningar lfår undernäringsidkareenskild3 § En angessom
i hansskyldig tillnågon gjort sigför brottföretagsbötertilldömas som

näringsverksamhet.
medkombinerasnäringsidkare fårenskildförFöretagsböter annanen

nonnerade böter.penningböter ochdagsböter,påföljd för brottet än

avsnittbehandlats i 9.4. AvharbestämmelseninföraSkälen för att
tilldömasnäringsidkare kanenskildframgårbestämmelsen att en

urvalet och andraselektivaingår i detför brottbådeföretagsböter som
brott.

bestäm-juridiskaförgällerskillnad från vad ärTill personersom
urvalet.selektivavad gäller detfakultativmelsen även

förföretagsböterframgåri andra stycketbestämmelsenAv att en
intepåföljder, dockandramedkombinerasnäringsidkare kanenskild

i frågakommakombination kansådanböter. Enandra former omav
allvarligtillsig skyldigpersonligen gjortnäringsidkarenenskildeden

verksamheten.brottslighet i

gjortnågoninte vid brottoch tillämpasi 2 3 §§Vad i§4 sagts somsom
myndighetsutövning.vidsig skyldig till

avsnittmotiveringen ibehandlats i den allmännaParagrafen, harsom
inte omfattar brottför juridiskastraffansvaretinnebär9.3, att personer

myndighetsutövning.vidbegåssom

femoch högstfem kronortill lägstbestämmasskallFöretagsböter§ tusen5
Är deteller finnsföreskrivet för brottetpenningböterendastmiljoner kronor.

fårfem kronortill lägre böterdömaskäl för änsynnerliga tusenattannars
etthundra kronor.till lägstbestämmasföretagsböterna

gäller brottdetför böterna. Närbehandlar beloppsgränsernaParagrafen
juridiskutgångspunktenföreskrivet attpenningböter ärvilkaför är en

Ävenfysiskbötesbeloppådömasskall person.ensomsammaperson
företags-lägretilldömaförlitetfinnsandra brott attvid utrymmeett

synnerligaföreliggerdetdockFörutsättningenkr. är000 attböter 5än
undantagsvis.förekommatordeendastskäl vilket rent

kap.i 29bestämmelsernaskallföretagsböterbestämmandeVid om6 § av
därVadmotsvarandepåföljdseftergift tillämpas sätt.ochstraffmätning som

juridiskadendelar gällatillämpligadärvid iskalltilltaladedensägs om
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eller dess verkställande ledning. Härutöver får den juridiskapersonen per-
betalningsförmåga beaktas.sonens

Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt
13.4. Böter för juridiska skall bestämmas enligt i huvudsakpersoner

principer används vid straffmätning. Grunderna församma som annan
straffmätning i 29 kap. och dessa regler skall tillämpasanges mot-
svarande det gäller företagböter.sätt när

När det gäller straffmätningen for juridiska kommerpersoner
emellertid sådana faktorer gämingsmannensrör inte attsom person

betydelse vid individuellt straffansvar. Straffmätningensamma som
kommer i första hand bli beroende sådana objektivaatt omständig-av
heter brottslighetens omfattning och den skada eller fara densom som
medfört.

Förutom sådana omständigheter i 29 kap. får denävensom avses
juridiska betalningsförmåga beaktas. I nonnala fall tordepersonens
denna dock mindre betydelse. Vi hänvisar i den delen till vadvara av

anförts i den allmänna motiveringen.som
l det fall det finns skäl beakta betalningsforrnågan bör underlagatt

för bedömningen kunna hämtas den juridiska bokföring.ur personens
Enligt bokföringslagen 1976:125 samtliga näringsidkareär bok-
föringsskyldiga. Detsamma gäller aktiebolag, handelsbolag, ekono-
miska föreningar sådana europeiska ekonomiska intressegruppe-samt
ringar har sitt i Sverige, bolagetsäte eller föreningenävensom om
eller intressegrupperingen inte näringsverksamhet.utövar En stiftelse

bedriver näringsverksamhet eller moderstiftelse bokförings-ärsom är
skyldig enligt stiftelselagen 1994:1220. principI också samtligaär
bokföringsskyldiga också skyldiga årsbokslut, vilketupprätta kanatt
beskrivas företagets officiella icke-offentliga redovisningsom men av
resultatet och ställningen. deI allra flesta fallen måste juridisken

skall årsbokslut ocksåupprätta årsredovisning,upprättaperson som
vilken offentlig ochär i princip innehåller upplysningarsom samma

årsbokslut.ettsom
Precis det gäller dagsbotsutredningennär torde utredningensom om

denjuridiska betalningsförmåga i normalfallet kunna baseraspersonens
på den juridiska uppgifter. kontrollEn bör givetvispersonens egna

det förekommergöras anledning uppgifterna oriktigaom att anta att är
eller ofullständiga.

En grunderna for bedömningen betalningsfönnågan omfatt-av ärav
ningen verksamheten. Omfattningen den juridiskaav av personens
verksamhet kan bedömas bl.a. utifrån dess årliga intäkter och antalet
anställda.
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betalningsför-bedömningenpåverkafaktor kanEn avsomannan
avspeglarSoliditet, vilkenjuridiskadenmågan närmastär personens

ekonomisktframtiden klaraförmågan iskuldsättningsgraden och att
för-beskrivs iblandaffärsföretags soliditetperioder. Ettsämre genom

kapital medankapital ochfrämmandemellanhållandet t.ex.eget en
desssidanjämförelse mellan åframgårsoliditetkommuns enaav en

eller invånar-skatteintäktemaandra sidanfonder och åskuldbörda och
antalet.

betalningsförrnågankan bedömningenSammanfattningvis grun-av
aktuella juridiskadenjämförelse mellanganskadas på perso-groven

verk-storlekenSålunda börjuridiskaoch andra t.ex. avpersoner.nen
omfattningentilli förhållandeaktiebolagsamheten inom ett avses

betalningsför-tillSärskilda hänsynallmänhet.verksamhet iaktiebolags
perspektivetdetverksamheten iendast krävastorde normaltmågan när

omfattande.särskiltbegränsad ellersärskildframstår tvärtomsom

indrivninguppbörd ochBestämmelserFöretagsbötematillfaller7 § staten. om
föreskrivsVad där1979:189.bötesverkställighetslagenfinns iböter omav

företagsböter.dock integällerförvandling böterav

inteföretagsböterförvandlingframgår bl.a.bestämmelsenAv att av
andra böter.förbestämmelserövrigt gällerske.kan I somsamma

påföljdbortfallandeOm35 kap. av

påföljd, endasttillfår dömastill brottskyldiggjort sighar§ Den ettl som
inomåtal for brottetfått delellerhäktatshan avom

år,fängelse istraffsvårareföljakanå brottet än etttvå år, om
två år,ifängelseickestraffet högresvåraste överfem år, är menom

år,i åttafängelseickestraffet högre översvårastetio år, är menom
år,åttatidvissfängelsestraffet översvårasteår, ärfemton4. om

följa 5 brottet.livstid kanfängelsetjugofem år, om
påföljdvadhindermåbrott, sagtshandling fleralnnefattar utan nuaven

dem.för någotkan ådömaspåföljdså längealla brotten,förådömas av

endastregleringenmarkera tarsyfteiändratsParagrafen har attatt
straffansvar.individuelltsikte
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juridisk får dömas till påföljd för brott i verksamheten endast2 § En person
Ärden fått del åtal för brottet inom fem år. straff fängelseänsträngareom av

två år föreskrivet för brottet skall dock bestämmelserna i tillämpas1 §
motsvarande sätt.

reglerar frågan preskription juridiskaBestämmelsen, ärsom ny, av av
straffansvar. behandlats i den allmänna motiveringenDen harpersoners

i Huvudregeln preskription inträder juridiskavsnitt 14.9. är att om en
fem från tidpunktinte fått del åtal inom år den iperson av som anges

vad i dag gäller för företagsbot.4 Detta motsvarar som
de fall det föreskrivet straff fängelse två årI strängare änäratt ett

straffskalan preskription för juridisk följai kommer atten person
förmotsvarade regler gärningsmannen.som

bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet be-4 § i och 2De l
för ådömande påföljd viss verkan handlingen inträtt,gicks. Förutsätts attav av

från den dag då sådan verkan inträdde.skall tiden räknas
i kap. och eller försök till sådana brottbrott 6 l-4 6Har som avses

begåtts under femton år skall de i bestämda tiderna räknas frånbarn l §mot
fyller skulle fyllt femton år.den dag målsäganden eller ha

femvid bokföringsbrott, ringa, den bokföringsskyldige inomOm ärsom
eller inställtår från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord

sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde. Om den
bokföringsskyldige fem år från föremål för skatte- ellerinom brottet blivit

tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.taxeringsrevision, skall

Paragrafen har ändrats för markera den tillämplig iävenäratt att
förhållande till bestämmelserna juridiska i 2om personer

gjort sig skyldig till brott får aldrig dömas till påföljd det,6 § Den som om
från den dag i har gått4 § sägs,som

fem år, det på brottet inte kan följa svårare straff böter och l § länom
tillämplig.är

femton år, i fall i brottet inte kan följa fängelseän överannatom
två år,

år övriga fall.trettio i
Första stycket 2 och 3 gäller i fråga påföljd för juridiskäven om en

person.

bestämmelsen i andraGenom den stycket markeras de s.k.attnya
absoluta preskriptionsfristerna gäller i förhållande till juridiskaäven
personer.
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särskildochegendomförverkandeOm36 kap. annanav
brotträttsverkan av

upphävsföretagsbotbestämmelsernaförskälen seAngående att om
§§.17i 15,följdändringar 14,Vidareavsnitt 8.3. görs rena

Övergångsbestämmelser

beträffandetillämpasskall7-10kap.i 36företagsbotReglerna om
straffansvarbestämmelsernadetförebegångna attgärningar omärsom

kraft.iträderjuridiskaför personer
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Förslaget till lag ändring i rättegångsbalkenom

allmännaDe skälen för ändringarna i rättegångsbalken har behandlats
i avsnitt 14.2. allmänt innebärRent ändringarna, där endastsagts,som

anpassning rättegångsordningen till införandet straffansvar fören av av
juridiska Bestämmelserna brottmål utformade medärpersoner. om
tanke individuellt straffansvar. bestämmelsernaI rättegången iom
brottmål används ofta uttrycket den misstänkte. Med uttryckett.ex. den
misstänkte någon misstänkt för ha begåttär brott jfratt ettavses som

24 kap. §. Endast1 fysiskat.ex. kan begå brott. Förslaget attpersoner
införa straffansvar för juridiska innebär inte någon ändring ipersoner
detta hänseende. harDet medfört behov ganska omfattandeett av

Ändringamaändringar i balken. innebär i allt väsentligt att samma
regler gäller i förhållande till fysiska åtalas för brottsom personer som
också blir tillämpliga i förhållande till juridiska personer.

1 kap. Om allmän underrätt

huvudförhandling3 b § Tingsrätten skall vid i brottmål bestå lagfarenav en
domare och nämndemän. Om nämndemännen får förhindertre sedanen av
huvudförhandlingen har påbörjats, domför med lagfarenär domarerätten en
och två nämndemän.

Vid huvudförhandling i mål brott för vilket inte föreskrivet svårareärom
straff böter eller fängelse i högstän månader tingsrätten domförär utansex
nämndemän, det inte finns anledning döma till påföljd böter.att änom annan
I fråga företagsböter gäller detta dock endast det inte finns anledningom om

bestämma bötesbeloppet tillatt 500 000 kr.änmer
Om det finns skäl för det, får antalet lagfama domare utökas med en

vad följer förstautöver stycket. Detsamma gäller i fråga antaletsom av om
nämndemän. någonOm eller några ledamöterna får förhinder sedan huvud-av
förhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om
domförhet.

Ändringen innebär tingsrätten i mål straffansvar för juridiskatt om en
domför nämndemän endastär under förutsättningutan detperson att

inte finns anledning döma till högre företagsböteratt 500 000 kr.än
Beloppsgränsen den gäller möjligheten utfärdamotsvarar attsom
strafföreläggande med företagsböter.

börDet betonas begränsningen i fråga den straffskalaatt om som
skall föreskriven för brottet gäller i förhållande till juridiskaävenvara

dessa inte kan dömas tilläven påföljd böter.änpersoner om annan
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Om hovrätt2 kap.

överklagats frånmållagfama domare. Idomför med4 § Hovrätten är tre som
hovrättendomare deltalagfama avgörminst fyradock närskalltingsrätt

de lagfamadomare. Omlagfamabeståtttingsrättenmålet, tre en avavom
ändåpåbörjats,harhuvudforhandling är rättenförhinder sedanfårdomarna

i hovrätten.får inte deltadomarelagfamafemdomför. Fler än
stycket, hovrättenbestämmelsemai förstaföri ställetbrottmål gäller, attI

de lag-nämndemän. Omoch tvådomarelagfamameddomför en avär tre
huvudförhand-förhinder sedanfårnämndemännenellerfama domarna aven

ochlagfama domarefyradomför. Fleraändåpåbörjats, änling har är rätten
tilldömaanledningfinnsdet intedelta. Omfår inte attnämndemän an-tre

000överstiger 500företagsbötertillellerpåföljd bötertingen än somannan
isammansättningmed dendomfördockhovrätten ävenkronor angesär som

huvudför-sker vidintehandläggningvidgällerförsta stycket. Detsamma som
handling.

beståskall hovrättenprövningstillståndfrågor trebehandlingVid avomav
domare.lagfama

domföråterkallelse hovrätteneftermålavskrivning ärbeslutVid avom
domare.med lagfarenen

lagfarenÅtgärder får utförasmålberedandetendast ett av enavavsersom
förbehållasde börsådant slagde inteeller,i hovrätten attdomare är avom

kun-tillräcklighari hovrättentjänstemanlagfama domare, somannanav en
regeringen.meddelasdettabestämmelsererfarenhet.och Närmareskap avom

domareandra tjänstemänförgäller änkap. 13 §Bestämmelsemai 4 även
stycket.enligt femteåtgärderutfördenär

bötes-nämndemän idomförhovrättengällande lydelseEnligt är utan
införs denÄndringen företagsböterbeträffandedetinnebärmål. att
till högredömaanledningfinnasfårdet intebegränsningen attatt

kr.500 000företagsböter än

hämtningstraff, vite ochOm9 kap.

juridiski il-3till brottskyldiggjort signågon4 § Har enavsessom
straff enligttilldömasjuridiskaskall denverksamhet, personenpersons

brottsbalken.kap.32
biträde.ellerockså ombudskall tillämpasBestämmelsemai l-3

skall ingåi l-3brottföreskrivsstyckeförstaI attett nytt avsessom
aktuellajuridiska Destraffansvarsområdet föri det selektiva personer.
föreslåsregleringdenAvriktar sigstraffbestämmelsema part.mot som

bestämmelserdessaföljerbrottsbalkenstycketförstai kap. 4 §23 atta
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kommer juridiska ställföreträdare, detatt äravse personens om en
juridisk juridiskAttär talan förs desspart.person som en persons av
ställföreträdare följer kap. fråga2 i tvistemål, ochav om av
förslaget till 21 kap. 13 det gäller brottmål.när

I andra stycket finns bestämmelse innebär ombud ochatten som
biträde kan straffas enligt 1-3 de inte innehar ställningtrots att av

och således inte uppfyller kraven specialsubjekt. Bestämmelsenpart
den tidigare bestämmelsen i 4§ med det undantagetmotsvarar att

ställföreträdare skäl berörts inte längre inämnsav som nyss para-
grafen. bestämmelsenAtt för ombud och biträde placeratsom ansvar
efter föreskrifter straffansvar för juridiska innebär brottattom personer
från dessas sida inte ingår i det selektiva straffansvarsområdet. Om
någon ombud för juridisk sig skyldigär till brottgörsom en person

den ställföreträdare för den juridiskautan är därföratt som personen
begått något brott skall alltså inte den juridiska straffas förpersonen
detta. Att ombudet anställd hos juridisk innebär inteärev. en person
heller den juridiska arbetsgivare skall dömas tillatt ärperson som
straff.

19 kap. Om laga domstol

Åtal13 § juridisk får förutom vid domstol imot l §en person som avses
första stycket vid domstol där åtal den misstänkte kantas mot tasupp annan

detta med hänsyn till utredningen kostnader och andrasamtupp, omstän-om
digheter lämpligt.är

Åtal får också där den juridiska skall i tvistemål itas upp personen svara
allmänhet eller, det gäller där den myndighet har bevakanär staten, attsom
talan i målet har sitt säte.

En juridisk saknar känt hemvist inom landet får åtalas där detperson som
finns egendom tillhör den juridiskasom personen.

Bestämmelsen 19 kap. finns forumbestämmelsemaI i brottmål.är ny.
Huvudregeln i förstal § stycket i den där brottetär rättenatt ort
förövades laga domstol i brottmål. Därefter följerär antal bestäm-ett
melser enligt vilka åtal kan väckas vid domstol på denän ortannan
där brottet förövades.

Den bestämmelsen forum för åtal juridiskamotnya om personer
inleds med erinran huvudregeln tillämplig i dessaäratt ävenen om
fall. första stycket föreskrivsI därutöver åtal juridiskatt mot en person
får vid domstol där åtal den misstänkte kantas mot tasupp annan upp.

förutsättningEn emellertid finner detta lämpligär med hän-rättenatt
till omständigheterna.syn
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andra stycket kan juridisk härutöver alltid åtalasEnligt personen
tvistemålsforum förvid den den juridiska serätt utgör personensom

tvistemålsforumkap. och bestämmelse10 2 §§. Denna1 om som
brottmålsforum sträcker sig alltså längre motsvarandealternativt än

den misstänkt för brott.regel i tredje stycket 11 § ärsom avser som
det fallet finner det lämpligt den målet.krävs rätten att taratt upp

föratvistemålsforum för skall Justitiekanslerndet gällerNär staten
det inte ankommer någoneller låta föra talan,statens annanom

med instruktion för Justitie-myndighet förordning 1975:1345se 2 §
uppgiftenhinderkanslern. Justitiekanslern kan också att attutan av

företräda vid eller domstol ankommerutomstaten en annan myn-
föremål för prövningdighet, eller kan blii tvist prövas av ensomen

medföruppgiften bevakaallmän domstol, Dettarätt.överta statensatt
falltvistemålsforum för i mycket antalallmänt ärstaten ett stortatt

beträffande inteden bakgrunden harStockholms tingsrätt. Mot staten
har bevakaforum för den myndighettvistemålsforum attutan som

förslag tillföreskrivits alternativt forum. Enligt vårttalan i målet som
för i verksam-handläggning åtal brottförordning mot statenavom

den åtalademyndighet inom verksamhetheten skall detta denvara vars
begången.gärningen påstås vara

bestämmelsen i kap. §stycket införs med förebild 10 3tredjeI av
juridisk saknar allmänt tviste-möjlighet åtalaatt person, somen en

har egendom. subsidiäramålsforum den där den Dettahär, på ort
utländskajuridiska harforum användas vid åtalkan mot personer som

förutsätter det föreligger svenskSverige. sådant åtalegendom i Ett att
Reglerna detta finns i kap. brottsbalken.brottet. 2domsrätt över om

juridiskatillämpliga i förhållande tillkommerDessa ävenatt vara
näringsrättsligaStraffbestämmelserna i sådanastraffansvar.personers

urvalet torde regel endasti det selektivalagar ingår varasomsom
i Sverige 1972:96tillämpliga gärningar seägt prop.som rum

gärningarutomlands begångnadetta skäl torde frågan57. Av oms.
det gäller straffansvar för juridiskaendast undantagsvis aktualiseras när

skyldig till brott i utländsk juridisksigOm någon gör enpersoner.
juridiskahär i Sverige skall den utländskaverksamhet perso-persons

svensk juridiski princip behandlas sätt person.samma som ennen
för verksam-enskilda näringsidkare brott idet gäller åtalNär mot

närings-mellan det fallet den enskildeheten finns det skäl skilja attatt
skyldig till brott och detmisstänkt för ha gjort sigidkaren själv är att

för brott. det först-fallet själv misstänkt Ihan åtalas attatt utan vara
straffprocessuella reglernafallet gäller givetvis de allmännanämnda

däremot den enskilde närings-den misstänkt för brott. Omärom som
förbestämmelsen i kap. brottsbalkenidkaren åtalas med stöd 32 3 §av
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skall, imisstänkt för brottethans självverksamheten ärbrott i attutan
reglerstraffprocessuellaprinciper, deallmännamedenlighet som

motsvarandetillämpas sättjuridiskaförstraffansvargäller personer
näringsidkaren.enskildedentillförhållandei

målsägandeåtal ochtillOm20 rättkap. om

underåtalsunderlåtelseÅklagare för brottunderlåta åtalbeslutafår§7 att
åsidosätts:intresseenskiltallmänt ellerväsentligtnågotförutsättning att

påföljd böter,föranledaskulle änintebrottetkandet antas att annanom
finnsoch detVillkorlig dombliskullepåföljdendet kan attantasom

åtalsunderlåtelse,skäl försärskilda
för dettapåföljdenoch detbrottbegåttmisstänkte utöverden annatom

ellerbrottet,föreliggandedetanledningmedpåföljdkrävsbrott inte av
förvårdhemeller ispecialsjukhusieller vårdvårdpsykiatriskom

psykisktvissaangående1967:940lagenenligt §35 omomsorgervuxna
och servicestödlagen 1993:387enligtutvecklingsstörda eller insatser om

till stånd.funktionshindrade kommervissatill
iför brottmisstänktför denåtalsunderlåtelseför ärskälSom ensom
denåtal väckssärskilt beaktasskallverksamhet motjuridisk ompersons

juridiska personen.
detstycket,Åtal i förstafalli andraunderlåtas nämnsfår än om avsom

avhålla denförpåföljdnågoninte krävsdetuppenbart attskälsärskilda är att
omständig-tillmed hänsyndetbrottslighet ochvidarefrånmisstänkte att

väcks.åtalskälandraheller krävsinteheterna attav

allmännai denbehandlatsharåtalsunderlåtelseBestämmelsen om
straffansvaretskalldärutvecklatsSåsomavsnitt 14.4.motiveringen i

individuellaframför detprioritethanormaltjuridiskaför personer
juridiskaförstraffansvarbestämmelser därvidstraffansvaret, personer

Ändringen tillgodoseavseddparagrafeniföreskrivet. är attsärskiltär
syfte.detta

åtalomständighetenvilket denenligtstycke införs attandraEtt nytt
bedömningensärskilt vidskall beaktasjuridiskväcks avmot personen

för brottet. Demisstänktdenunderlätasskall äråtal mot somom
ändras däremotstycketförstaåtal enligtförförutsättningarnaallmänna

innebärdettaunderlåtasfåråtal integäller alltsåAlltjämtinte. att om
detåsidosätts. Avenskilt intresseellerallmäntväsentligtnågot nyaatt

ijuridiskåtalemellertidframgårandra stycket motatt personen
åtalunderlåtaförförutsättningarföreliggerinnebär detallmänhet attatt
vidgivetvis främstgällergärningsmannen. Dettamisstänktedenmot

i detingårlagstiftningnäringsreglerandesådanöverträdelser somav
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selektiva tillämpningsområdet för straffansvar för juridiska personer.
Normalt det i det fallet för denär enskilde fråga straffansvar förom
brister i tillsynen och kontrollen verksamhetenöver enligt principerna
för företagaransvar. Om det frågaär egenhändigt handlande ellerom
uppsåtlig brottslighet for åtalsunderlåtelseär utrymmet uppenbarligen
mindre liksom gärningsmannen har ställning specialsubjekt sesom

befålhavaransvaret i l8§ sjöarbetstidslagent.ex. 1970:105. Om det
kan straffvärdet för gärningsmannenantas liggeratt fangelsenivå
torde det endast undantagsvis kunna komma ifråga underlåta åtalatt

honom det formellt finnsmot även möjlighet till detta i det falletom
det kan påföljden skulle bliatt villkorligantas att dom.
Ändringen får automatiskt betydelse för möjligheterna till s.k. för-

undersökningsbegränsning enligt 23 kap. 4 Vad särskilt böra som
pekas i det sammanhanget det vidär enligt principernaatt ansvar

företagaransvar ofta kan svårt inomom attvara ettange vem som
företag bär för den bristande tillsynen och kontrollen.ansvaret Detta
hindrar inte åtal kan väckas den juridiskaatt mot Förutsätt-personen.
ningar föreligger då för begränsa förundersökningenatt såvitt avser
ansvarsfördelningen inom den juridiska personen.

finnsDet också skäl påpeka första stycket formelltatt alltidatt sett
tillämpligt i förhållandeär till åtal juridiska eftersommot personer

böter den enda påföljdär kan komma i fråga. bakgrundMotsom av
den normala prioritetsordningen mellan straffansvar för juridiska perso-

och individuellt straffansvar kommer för åtalsunder-ner utrymmet
låtelse för den juridiska dock i allmänhet relativt begrän-personen vara

börDet dock strykas undersat. förutsättningarna för underlåtaatt att
åtal juridisk kan bli väsentligtmot det frånstörreen person om
gärningsmannens sida fråga egenhändigtär handlande eller ettom upp-
såtligt brott eller det andra skäl finns anledning åtala denne.attom av

Vad utesluter inte det kan finnassagts skäl för åtals-attsom nu
underlåtelse för juridisk med hänsyn till brottslighetensen person
bagatellartade karaktär och liknande. Många sådana fall torde emeller-
tid falla bort ringa fall inte straffbelagda.att är En ytterligaregenom
sortering kommer ske i de fall den föreslagnaatt lagen tillsynsom om
och åtalsanmälan tillämplig. Omär tillsynsmyndighet ändå anmäleren
den misstänkta brottsligheten det emellertidär naturligt åklagarenatt
därefter vid sin åtalsprövning också beaktar den omständighetertyp av

Åtali lagen. bör såledestas kunna underlåtas densom ävenupp mot
juridiska exempelvis brottsligheten kommit frampersonen om genom
den juridiska uppgifter, den omedelbart vidtagitpersonens egna om
rättelse eller det varit fråga vad framstår engångs-om om som som en
företeelse.
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hörbrott,misstänkte fördenåtalväckafår inteMålsäganden8 § mot som
beslutat,och åklagarenangivit brottethanmindre attåtal, medunder allmänt

åtal skall äga rum.
biträdamålsägandenfårmisstänkte,dentalanväcktåklagareHar mot

fullfölja talan.ocksåfår i högreåtalet; han rätt
väckamålsägandefärstycketi förstabestämmelsenhinderUtan enav

angivelse elleråtal, falskobefogatellerför falskttalan osannannanansvarom
angående brott.tillvitelse

juridiskåtalbiträdaväcka ellerfår inteMålsäganden mot person.en
blivitellerbegångetbrottvilkenden,Målsägande ärär ettmot som

skada brottet.liditförnärmad eller av

Ändringarna paragrafeniavsnitt 14.2.ibehandlatsBestämmelsen har
kon-får ske. ljuridiskåtal inteenskiltinnebär motatt personen

åtalbiträdahellermålsäganden intefår motmed detta ettsekvens en
åtal i högrefullfölja sådanthellerdärmed inteochjuridisk ettperson

misstänktskall gälla denåtalsrättenenskilda ärEftersom denrätt. som
ellerväckamålsäganden inteharbrott rättha begått attför ettatt

misstänktsjälvintenäringsidkareenskild äråtalbiträda mot somen
kap. 13 §.till 19jfr kommentarenför brott

åtal denenskiltväckamålsägandensgäller motdet rättNär att som
bestäm-påpekasbörändringar. Detsker ingaför brott attmisstänktär

i detenskild åtalsrättföreliggerdetinnebärstycketi förstamelsen att
inte åtalabeslutaroch åklagarenbrottmålsäganden attfall ettanger

verksamhetvilkensijuridiskadenenbartmisstänkteden utan person
begånget.brottet är

försvaroch hansmisstänkteOm den21 kap. m.m.

juri-förs denverksamhetjuridiskbrott imisstankeVid13 § personsenom
87Vad i 2 §-3ställföreträdare.desstalandiska asomavpersonens

sådana fall igäller imisstänktedenoch 12 §andra stycket, 10 §9 § sägs om
ställföreträdare.delar dessi tillämpligajuridiskadenstället samtpersonen

får bestämmajuridiskförställföreträdareflera rättenFinns det person,en
skall infinna sig.demvilken eller vilka somav

stycketFörsta

ställ-juridiskadet dentvistemåldet gällerLiksom ärnär personens
i frågatalanjuridiskaföra denskallföreträdare ompersonenssom
Fråganjfr kap. 2 §.juridiskaför denstraffansvar ompersonen

ställföre-behörigsaknarjuridiskförfaraskallhur personom enman
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trädare får lösas det gäller tvistemål. principlsätt närsamma som
torde situationen då sådan den juridiska skall för-attvara personen

i likvidation. fårPå det den juridiska behörigsättas sättet personen en
ställföreträdare, nämligen likvidatorn. Som behandlats i avsnitt 9.5.4
torde det dock endast sällan meningsfullt driva brott-attmera vara en
målstalan juridisk skötts sådantmot sättett atten person som
tvångslikvidation kommer i fråga.

första stycket vidare de bestämmelserl i kapitlet skallanges som
gälla den juridiska och dess ställföreträdare.personen

innebär bestämmelsen iDet 2 § den misstänktes när-t.ex. att om
vid åtal juridisk i stället skall ställföreträda-gällamotvaro en person

för juridisk Ställföreträdaren således huvudregelärren en person. som
skyldig infinna sig personligen vid huvudförhandling i tingsrättatt en
och hovrätt. gäller inte, målet kanDet han inteavgöras ävenom om
infinner sig vid huvudförhandlingeit och hans kannärvaro antas vara

betydelse för utredningen. högsta domstolen ställföreträdarenl ärutan
skyldig infinna sig personligen, domstolen finner hansatt attom

förnödvändig utredningen. Vid sammanträde för för-närvaro är ett
beredelse och vid förhandling ställföreträdaren skyldigär attannan
infinna sig personligen, det kan främja syftet medantasom samman-
trädet. ställföreträdaren förNär juridisk inte skyldigär atten person
infinna sig personligen, får den juridiska talan föraspersonens genom
ombud. fråga ombud gäller bestämmelserna i kap.l 12om

bör det uppmärksammas den harDet vårdnadenatt som om en
tilltalad omyndig har föra talan för den omyndige enligtär rätt attsom

kap. första stycket21 1 § rättegångsbalken. innebäraDenna rätt anses
vårdnadshavaren har i viss mån självständig ställning i rätte-att en

gången se Fitger 21:4 skulle möjligen kunna i frågaa. Det sättas om
vårdnadshavaren ställföreträdare för den omyndige iär att anse som
brottmålsprocessen. Vårdnadshavaren torde dock med hänsyn till att en
misstänkt, dvs. omyndig, alltid har oinskränktäven en en process-
behörighet inte kunna ställföreträdare för den misstänkte ianses som

heller den blivit förordnad förvaltarelnte enligtprocessen. som som
kap. föräldrabalken förl l 7 § någon misstänkt torde kunna haärsom

ställning ställföreträdare i brottmålsprocess den förvaltar-motsom en
skapet Fitger b.se 21:4 vårdnadshavare ellerEnavser annan som

för den tilltalades vård och fostran skall höras i mål denmotsvarar
under 18 år målet gäller brott vilket fängelse kan följaärsom om

det kan ske och det inte finns särskilda skäl detta se 26 §motom
första stycket andra meningen lagen 1964:167 särskilda bestäm-om
melser lagöverträdare. Vårdnadshavaren skall i dessa fallom unga
kallas till rättegången. Enligt förarbetena får underlåta hörarätten att
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således inteinställer sig och detdenne intevårdnadshavaren ärom
vederbörandeeller hämtning tvingavitesföreläggandeavsett att genom

i devårdnadshavaren inteuppenbarttill förhandlingen. Det är att nu
denställföreträdare föregenskapkallas iberörda fallen unge.av

Bestämmelserinte åsyftad.avseendet givetvisändring i detNågon är
alltså intejuridisk skalltilltaladförställföreträdare personenom

omyndiga.vårdnadshavare förbestämmelsermedsammanblandas om
juridiskvidarestycket innebäri förstaBestämmelsen att personen

juridiskadenförsvarareföreträdashar utsesrätt att som avav en
reglerunderkastadskallFörsvararen som omsammavarapersonen.

misstänkt.gällthans uppdrag en
försörjahand den juridiskai förstaankommerDet attpersonen
tillkommer dockhänvisningen till 3 a§sitt försvar. Genom rätten

Förordnandetomfatta juridiskaoffentlig försvarare ävenatt personer.
principerenligtskall skeoffentlig försvarareoch valet somsammaav

för misstänkt.en
detblirdet gällerjuridiskaVid tillämpningen 3 § när personerav a

den juridiskaoffentlig försvarareförordnaförsta hand aktuellti att om
utredningen brottethänsyn tillbehöver det med ävenmenompersonen

juridiskatill densärskilda skäl med hänsynföreliggerdet i övrigtom
eller till vad måletpersonliga förhållandenställföreträdarespersonens
förhållanden skallpersonligaställföreträdarensdet gällerNärrör.

gäller misstänkt.detbedömningar närgöras ensomsamma
skallmisstänkt enligt 12 §gäller förmotsvarandePå sätt enensom

inställa sig tillhar kallatsjuridiskställföreträdare för attsompersonen
förmedelersättning allmännatillerkännassammanträde kunnaett av

ställföre-Ersättningen skall tillerkännasuppehälle.för ochkostnad resa
juridiskaoch inte denträdaren personen.

Andra stycket

uttryckligenbestämmelsen i kap. §Efter förebild ll 5 angesangesav
ställföreträdare.har flerafall juridiskvad gäller i det personensom

Om förundersökning23 kap.

övrigadet gällerSyftet med ändringarna sätt närär somsamma
för enskilda miss-de regler gällerdelar rättegångsbalken att somav

långt detför juridiska Såtänkta princip skall tillämpasi även personer.
beträffande juridiskskall förundersökningmöjligtär personenen
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bedrivas enligt regler beträffande misstänkt.samma som en
Flera bestämmelserna i kapitlet blir direkt tillämpliga beträffandeav

juridiska någon ändringutan T.ex.att detgörs. självklartpersoner är
förundersökning beträffandeatt juridisk liksomen detnären person,

gäller misstänkt, skall bedrivas så snabbt omständigheternaen som
medger och den skall läggas ned, det inteatt längre finnsnär anled-
ning fullfölja den.att

Även bestämmelsen i 4 § lägga ned förundersökningatt ära om en
direkt tillämplig. Eftersom juridisk inte kan dömas tillen person annat
straff böter, företagsböter,än blir dock innebörden bestämmelsenav

förundersökningen juridiskatt alltid, oberoendemot en person av
brottets svårhet och straffskala, får läggas ned fortsatt utredningom
skulle kräva kostnader inte står i rimligt förhållande till sakenssom
betydelse jfr vad i kommentaren till 20 kap.sagts §.7som

Under förundersökningen får enligt förhör6 § hållas meden envar
kan lämna upplysningar betydelse förantas utredningen.som Denav
inte anhållen eller häktadär enligt 9 § inteär skyldigsom att stanna

kvar för förhör längre timmar.än Den misstänkts för brottetsex som
emellertid skyldigär kvar ytterligare timmar,att stanna det ärsex om
synnerlig vikt han tillgänglig för fortsatt förhör.äratt Någon änd-av

ring föreslås inte beträffande dessa regler. Detta innebär den äratt som
ställföreträdare för juridisk endast kan bli skyldigen att stannaperson
den längre tiden han själv misstänkt för brottet.ärom

2 § Under förundersökningen skall utredas det finns tillräckliga skäl förom
åtal någon. Vidare skall målet beredas såmot bevisningen, vid huvud-att en
förhandling, kan läggas fram i sammanhang.ett

Paragrafen har för kunna tillämpas vid förunder-anpassats att även
sökning juridisk Någon ändring i sak intesom äravser en person.
avsedd.

25 § Vid misstanke brott i enjuridisk verksamhet gäller vadom persons som
i 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, och 21 den misstänktesägs i ställetom
den juridiska i tillämpliga delar dess ställföreträdare.samtpersonen

Vad i 3 första§ stycket 13 § andra stycket 1 och i förstasom 18 §
stycket 1 någon skäligensägs kan misstänkasatt för brottet skall beträf-om
fande juridisk i stället det skäligen kan det finnsen attperson avse antas att
tillräckliga skäl för åtal den juridiskamot personen.

Bestämmelsen är ny.
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stycketFörsta

omständigheter ärdebl.a.innebär gynnsammaBestämmelsen att som
till dessbevis,och ärbeaktasskall attjuridisk somför personen

detbedrivasskallFörundersökningentillvara.skallförmån, tas
uppmärk-negativföronödigtinte utsättsjuridisksättet att personen

förStällföreträdarenolägenhet.kostnad ellerdrabbasellersamhet av
motsvarandeha rättskall attförsvarareoch dessjuridiskaden personen

ochmisstänktförgällerfrågorställaochvid förhör ensomnärvara
försvarare.hans

stycketAndra

intesakenoch ärpoliseninlettsharförundersökning avOm aven
vissvidförundersökningenledningenskallbeskaffenhet, enenkel av
detskalljuridiskBeträffandeåklagaren. persontidpunkt enövertas av

åtalförskältillräckliga motfinnsdetkanskäligendet attske antasnär
uttrycketprincipi attuttryckDetta motsvararjuridiskaden personen.

brottet.förmisstänkaskanskäligennågon
juri-förundersökningbeträffande motfårtidpunkt enVid samma
införstycketförsta ägai §13vittnesförhör rumdisk avsessomperson

rätten.
såunderrättasjuridiskförställföreträdareskall personVidare en

förutsätt-tillräckligafinnsdetanledningskälig attantafinnsdetsnart
bland dehörnstenDet ärjuridiskadenåtalaför enningar personen.att
drabbaskanför denrättssäkerhetsgarantierbestämmelser somgersom

underrättelsesådanframgårbestämmelsen attstraffansvar. Av enav
gällerförundersökningenstadiummotsvarande somskall lämnas av

denmisstänkt. lhanmisstänkte ärdentill attunderrättelseför om
bestäm-stödmedåtalasnäringsidkareenskild avsituationen att en

för brottetmisstänktsjälvbrottsbalkenkap. atti 32 utanmelserna vara
motsvarandetill honomförhållandeitillämpasbestämmelsenskall

kap.till 19jfr kommentarenjuridiskåtalvid mot personsätt ensom
13 §.

kvarstadOm26 kap.

hanbefaras,skäligendetkan attochÄr för brottmisstänktskäligennågon§1
annorledeselleregendomundanskaffaelleravvika attatt genomgenom

elleregendomförverkadvärdetbetala böter, annansigundandrager att av
måls-tillersättningellerskadeståndellerallmännatill detersättning annan
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ägande, kan komma grund brottet ådömas honom, fårantagas attsom av
förordnas kvarstad så mycket hans egendom fordringen kanattom antasav
bli täckt vid utmätning.

Vad förstai stycket gäller också juridisk detsägssom en person, om
skäligen kan det finns tillräckliga skäl för åtal denna.antas att mot

fårKvarstad beslutas endast skälen för åtgärden det intrånguppvägerom
eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte någotellermen som annat
motstående intresse.

Kvarstad i brottmål skall kunna ske i förhållande till juridiskaäven
Bedömningen sabotagerisk föreligger skall igöraspersoner. av om

förhållande till den juridiska vilket innebär domstolenattpersonen,
måste i beaktande agerandet hos hela den personkrets kanta utövasom
kontroll inom den juridiska Prövningen skall ske mot-personen.
svarande vid kvarstadsyrkande juridisk enligtsätt motsom en person

kap.15 1

29 kap. Om omröstning

Över fråga,2 § hör till rättegången, skall särskilt.röstassom
Över frågor skall i sammanhang. Om det kanröstas ettsom avser ansvar

påverka utgången i målet, skall dock särskilt angåenderöstas
frågan den tilltalade begått gämingen och hur denna i sådant fallom

skall bedömas,
andra frågor inte påföljd har omedelbar betydelseavsersom men som

för bestämmande påföljd,av
frågan påföljd, såvitt gäller storleken dagsbot, föreskrifter,utomom av

varning, övervakning, förlängning prövotid eller verkställighet påföljd,av av
återstående frågor4. som avser ansvar.

någon ledamot den tilltalade skall överlämnas till särskild vård,Anser att
angåendeskall före omröstning enligt andra stycket 3 särskilt dennaröstas

mening.

Omröstningsreglerna innebär frågan skall behandlasatt om ansvar
samlat vid omröstning.en

Beträffande den misstänkte omfattar uttrycket i rättegångs-ansvar
förut-balken frågan han begått otillåten gärning, det finnsom en om

sättningar för personligt och frågan påföljd.ansvar om
prin-När det gäller juridisk omfattar frågan iansvaren person om

cip detsamma, dvs. i den juri-någon begått otillåten gärningom en
diska verksamhet, gärningsmannen uppfyller förutsätt-personens om
ningarna för personligt och frågan påföljd.ansvar om

Om det kan påverka utgången bör det ske särskilda omröstningar
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vid åtalden misstänktebeträffandemotsvarande även motsätt ensom
enligt andraomröstningkan någonfallsådantjuridisk I ettperson.

punkten skalldenomröstning enligteftersominte skestycket l avse
fall skallsådantdenna ioch hurbegåtttilltalade gämingendenom

Ändringen bestämmelseninnebärstycketandra 2ibedömas. att an-
otillåtenbegåtthuruvida någon gär-omröstningså attpassats enom

ibegåttsgämingenochbedömasskallgämingenning, hur enom
för-Någonlydelsen.omfattasverksamhetjuridisk annanavpersons

åsyftad.inteändring i sak är

beslut30 kap. Om dom och

tillbrottspåföljdenoch bestämstilltalade erkänt gämingen6 § den annatHar
utfärdas idomenmånader, fårfängelse eller till fängelse i högstän sex

erkänt deharjuridiskförenklad fonn. gäller omstän-Detsamma personom en
fastställerhögrevarigenomdigheter ligger till grund för åtalet. Dom, rättsom

förenklad fonn.lägre dom, får också utfärdas irätts
gäller vadbrott,anledningi målet talan enskilt anspråk iFörs somavom

medgertilltaladedeni första stycket första meningen endastsägs an-om
uppenbar.språket eller finner sakenrätten varaom

formi förenkladutfärda domBestämmelsen närutrymme att enger
förgrundligger tilljuridisk omständighetererkänt de somperson

betydelsenåtalet jfr kap.bestämmelsen i 35 3 § att partavang.
erkänner viss omständighet.

uppenbarnågoninnehållereller beslut13 § domOm finnerrätten ettatt en
räknefel ellerskrivfel,någonoriktighet ellertill följd rättens annansav

rättelse.liknande beslutaforbiseende, får rätten om
skulle habeslutfattaunderlåtitförbiseendeHar ettatträtten somav

komplette-fårslutligt beslut,ellermeddelats i med dom rättensamband etten
meddelades.avgörandetfrån detsitt två veckoravgörande inom attra

dettaidentitetuppgifter sinoriktigadenHar dömde lämnat utan attom
beslutaåklagarens begäranpåavslöjats fårunder rättegången, rätten om

rättelse sitt avgörande.av
ha fåttskallfattas,kompletteringellerInnan beslut rättelse parternaom

skallBeslutetobehövligt.uppenbarttillfälle intesig, det är omatt yttra om
avgörandeexemplar detmöjligt varjeantecknas på rättats.somav

Ändringen bytsellerordeninnebär sitt ut motatt personnummernamn
situa-denomfattarrättelsemöjligheteninnebäridentitet. Detsin att
firmajuridiskuppgifterfelaktigalämnatstionen detnär personsom en

organisationsnummer.eller
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rättegångskostnad31 kap. Om

den tilltalade for brottet i mål där åklagaren för talan, skall1 § Döms denett
tilltalade vad enligt beslut betalats allmännaersätta rättensstaten som av
medel till försvarare. tilltalade skall också föri ersättning Den ersätta staten
kostnaden hämta honom eller ställföreträdare för honom till och förrättenatt
sådan förkostnad blodprovstagning och blodundersökning den till-som avser
talade för utredning brottet.och har gjortssom om

omfattar dockErsättningsskyldigheten inte kostnader, inte skäligensom
vårdslös-varit motiverade för utredningen, eller kostnader, vållatssom genom

het eller försummelse någon den tilltalade, hans ombud elleränav annan
försvarare honom.utsettssom av

juridisk inte, i fall itilltalad 4 §Annan än är sägsutomperson somen
för försvararen vad hanförsta stycket, skyldig betala kostnaden änatt mera av

enligt rättshjälpslagenskulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp
for rättshjälpsbiträde1996:1619. Vad i den lagen kostnadsägssom om

gäller i kostnad för offentlig försvarare.stället
betala får jämkas eller efterges, det finns skälVad den tilltalade skall om

brottsligheten hans personliga och ekonomiskatill det med hänsyn till eller
förhållanden.

skyldig understigerdet belopp den tilltalade skulleOm ersättaattsom vara
skall ersättningsskyldighet inte åläggas.viss regeringen fastställd gräns,en av

kananpassning till också juridiskfrågaDet är att personren enom en
sker ingabrottmål. förhållande till gärningsmantilltalad i I envara

regler gälla juridisksak. princip skallförändringar i I per-samma en
son.

döms for brott skall naturligtvisjuridiskEn ersättasomperson
medel.dessa betalats allmännaförsvararkostnaderförstaten om av

Återbetalningsskyldigheten dock inte begrän-för juridisk ärpersonen
stycket.tredjesad det sätt som

skall dentill rättegångenställföreträdareKostnader för hämtaatt
tillkommentarenställföreträdarebetalajuridiska ang. sepersonen

kap. 13 §.2l
tillämpligändrats så denhari fjärde stycketBestämmelsen äratt

eftergift kanJämkning ellerjuridisktillockså i förhållande person.en
intedetbrottslighetentillfråga med hänsyn ärfrämst komma i men

förutsättningar.ekonomiskjuridiskbeaktauteslutet ävenatt personsen

medsambandför brott harbrott ellerflera döms för§ Om6 somsamma
derättegångskostnad,mâlsägandeeller skall fleravarandra, ersätta svarar

angårendastdel måletkostnadensolidariskt för kostnaden. Om somavser av
ellervårdslöshetorsakat kostnadernågon dem, eller någon genomomav
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kostnaden betalas honomi skall den4försummelse ensam.avsom avses
Är de förkostnad,skyldig jämteenligt §någon 5 ersättapartatt svare en

bådabåda och en.

kanfråga juridiskdet inte Eni sakförändringNågon är personom.
för brott.gärningsmannen Demedtillsammansdömast.ex. samma

rättegångskostnad.försolidarisktdåsvarar

Överklagas betala rättegångs-skyldighetenmål från lägre bestäms10 § rätt att
dom skallrättegången där.med hänsyn till Högrekostnader i högre rättsrätt,

till påföljdden tilltalade dömsfallande endast är att an-somenomanses som
frånfrikäntdömt till, lägreden lägresåsom svårare rätträttän omsomse

ellerförutsättningar fördet finnshögre finnerrätt att omansvaransvar men
lägre dom.till ändring i Bestäm-överklagande inte lederden tilltalades rätts

åklaga-målsäganden skäl orsakatfall,skall detmelsen i §3 attutanattavse
överklagat.ren

vid lägre tillämpasmål väcktskapitelBestämmelsemai detta rättsomom
överklagats ditangående frågai målkostnader i högre sär-för rättäven som

skilt.
Återförvisas iden högrekostnaden iskall fråganmål, rätten prövasom

återupptagande.målet efter desssamband med
Är kostnad, deskyldig jämtenågon enligt 5 § ersättapartatt svarar

för kostnaden.solidariskt

införandettillLydelsen haroförändrad.i sakParagrafen anpassatsär
modemiserats något.juridiskastraffansvar för samtpersonerav

rättegång delgivningochiOm inlaga33 kap. om

delgivnings-ochtredje stycket, 12 15 §§Bestämmelserna i 9§56§
stämning i brottmål.delgivninginte1970:428 gällerlagen av

endast detdelgivningslagenenligttvistemål får delges 12 §Stämning i om
håller sigavvikit ellerden sökte haranledning sättfinns annatattatt anta

undan.
hartillåten inteförlikning sakentvistemål däristämning ärOm om

skall fortsättatill delgivningförsökenskalldelges,kunnat prövarätten om
ombesörja delgivningen. Hänsynsjälvskall erbjudaskärandeneller attom

neddittills har lagtsoch den kostnaddet arbetedärvid tillskall tas som
försök skall lyckasfortsattaförförutsättningarnadelgivningen, samtatt

erbjudandet skallkäranden intei övrigt. Om stäm-omständigheterna antar
ningsansökan avvisas.
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Undantagen från vissa bestämmelser i delgivningslagen gäller för del-
brottmål både gämings-givning stämningsansökan i det gällernärav

juridisk Vidare skall särskild delgivning medochmannen en person.
aktiebolag inte kunna användas det gäller delgivningnär stäm-av
ningsansökan i brottmål.

36 kap. Om vittne

brottmåloch inte i målet, får höras vittne. får§ Var Il är parten, som som
dock målsäganden inte vittna, han för talan.även om

vittnesförhör inte heller med någon har åtalatsbrottmål fårl äga rum som
för den gärning förhöret gäller eller för någon gärning har omede-annan som
lban samband med den gämingen.

åtalats också gällaVad i andra stycket den har skall densägs om somsom
för gärning därsom som avses

och förut-fått sådan underrättelse i 23 kap. 18 eller 25 §som avsesen
sättningarna för underrättelsen kvarstår,

strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot, ellerhar meddelats2. av
bestämmelser åtalsunderlåtelse ellertill följd beslut enligt sär-av om

skild har åtalats.åtalsprövning
i rättegång däri andra eller tredje stycket hörasSkall någon ensom avses

förhandling och påföljd förgäller i fråga kallelse tillhan inte är part, om
förhöret tilltala-förhandlingen i fråga vadfrån sägssamtutevaro omom som

kap. första stycket.kap. § 46 15 § lde i 31 kap. 37 kap. 1 45 154 samt
för inställelse vid förhandling gäller 36 kap. 24fråga till ersättningrättom

och 25 §§.

till straff-i sak har enbartParagrafen har inte ändrats anpassatsutan
för juridiska personer.ansvar

får hörasföljer ställföreträdare inteRedan första stycket att enav
åtal den juridiskavittne i mål mot personen.omsom

ställföreträdare förandra stycket innebärVad isägs att en ensom
mål enskildjuridisk inte får höras vittne i ett mot enperson som

gärningjuridiska åtalats för denmisstänkt den somom personen
i övrigtförhöret orden medverkan till den strukits integäller. Att är

ändring i sak.innebära någonavsett att
fårtredje stycket framgår ställföreträdare inte heller hörasAv att en
skäligenden juridiska underrättats detvittne attsom om personen om

finns tillräckliga skäl för åtal den, meddelatskan detantas att mot
strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.
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Bestämmelserna i fjärde stycket har for gällaävenanpassats att en
ställföreträdare for juridisk han skall höras i rättegången person om en
i vilken den juridiska inte är part.personen

38 kap. Om skriftligt bevis

2 Innehar någon§ skriftlig handling, kan ha betydelseantasen som som
bevis, han skyldig visa den; sådan skyldighet gäller dockär inte i brottmålatt
för den misstänks för eller riskerar åtal för brottet eller for densom annars

till honom står i sådant förhållande i 36 kap. 3som som avses
eller honom närstående, skyldig företepart sagts, attvare som nu

skriftligt meddelande mellan och någon honom närstående eller mellanparten
sådana närstående inbördes. Befattningshavare eller i 36annan, som avses
kap. må förete5 skriftlig handling, dess innehåll kan antagasom vara
sådant, han må höras vittne därom; innehaves handlingenatt part,som av
till förmån för vilken tystnadsplikten gäller, han skyldig företeattvare
handlingen. Stadgandet i 36 kap. 6 § vittnes sigrätt vägraatt att ägeyttraom
motsvarande tillämpning i fråga innehavare skriftlig handling, dessom av om
innehåll sådant, i nämnda lagrum.är som avses

Skyldighet förete skriftlig handling gälle minnesanteckning elleratt
sådan uppteckning, avsedd uteslutande for personligt bruk, medärannan som

mindre synnerlig anledning förekommer, den företes.att

Bestämmelsen har ändrats så det framgår juridisk inteatt att en person
skyldig förete skriftliga handlingarär skall användas bevisatt som som

i åtal den juridiskaett mot personen.

39 kap. Om syn

5 § innehar någon föremål, lämpligen kan flyttas till ochett rättensom som
kan ha betydelse bevis, han skyldig tillhandahålla det förantas är attsom syn;
sådan skyldighet gäller dock inte i brottmål för den misstänkts ellersom

riskerar åtal för brottet eller för den till honom står i sådant för-annars som
hållande i kap.36 Stadgandet i3 kap.36 6 § vittnes rättsom avses attom

sig motsvarande tillämpning i frågavägra för ellerägeatt yttra rätt partom
tillhandahålla föremål för Om skyldighet företevägraatt att attannan syn.

skriftlig handling för gälle vad i 38 kap. 2 § stadgat.ärsyn
Vad i 38 kap. stadgat3-9 §§ motsvarande tillämpning beträffandeär äge

föremål eller skriftlig handling, skall tillhandahållas försom syn.

Jfr kommentaren till 38 kap. 2
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åtalallmäntväckandeOm45 kap. av

viss gärningåtalbrott ellernågon för fleraåtal väckts§ Har3 mot som avser
finnerrättegång, inteiåtalen handläggasflera, skall rättenväcks mot omen

Åtal flera för olikaväcktslämpligare.handläggningsärskild motsomvara
för utredningen.till fördelrättegång, detifår handläggasbrott äromen

domstol ochvidåtalen väcktsmindremedmå åtal förenas, samma
tillämplig.rättegångsforrnför åtalenbehörig ärdenna är samt samma

särskiljas.förenats, återmå åtal,därtill,skälNär äro som

kunnaförenbarti sakändratsParagrafen har inte attanpassatsutan
Flera åtaljuridiskaåtaldet gällertillämpas motnär motäven personer.

juridiskochgärningsmannenåtalellerjuridisk mot enpersonen
processekonomiskahuvudregelskallbrottför avsomsammaperson

rättegång.iskäl handläggas en

målsägandenBiträderkallas.skall åklagarenhuvudförhandlingenTill15 §
i anled-han höraseller skalljämte åklagareneljest talanför hanåtalet eller

målsägandenSkallmålsäganden kallas.ockskallåklagarens talan,ning av
vite.honomföreläggepersonligen,infinna sig rätten

elleri stämningenhuvudförhandlingentillskall kallastilltaladeDen
för honomställföreträdaretilltalade ellerSkall denkallelse.särskildgenom

tilltaladedet deneller krävs är när-personligen sättinfinna sig annatatt
anledning denfinnsvite. Om detföreläggaskall attvarande, att antarätten

skallförordna handet, fårskulle iakttainteföreläggandet rätten attavser
kommakap. §målet enligt 46 15huvudförhandlingen. Kantill atthämtas

ombud eller harinställt sig endasttilltalade hardenavgöras trots att genom
inställan-förordnardetta.kallelsen erinras Rättenskall han iuteblivit, omom

häktad.anhållen ellerdet den ärav som
stadgat.kap.gälle vad i 36 och 40sakkunnigvittne och ärkallandeOm av

§jämfört med 2 §kap. 13gjorts. Enligt 21förändringarsak har inteI
skallför juridiskställföreträdarehuvudregelnär att varapersonenen

och hovrätt.huvudförhandlingen i tingsrättvidnärvarandepersonligen
anledningvite. Finns detföreläggasskall dåStällföreträdaren att anta

föreläggandet kan dom-utebliställföreträdaren kommer att trotsatt
skall hämtas.hanstolen bestämma att

åtalmål, föresvari allmänthuvudförhandling i46 kap. Om

dag:och tillskall ställasHuvudförhandlingen sättas2 § ut annan
närvarande;åklagaren inte ärom
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den tilltalade uteblivit då föreläggandeeller, meddelats honom ellerom
ställföreträdare för honom infinna sig personligen, närvarande endastäratt

ombud och målet inte får avgöras trots utevaron;genom
då den tilltalade enligt lag skall försvarare,hava sådan icke ärom,

närvarande och försvarare icke omedelbart utses;
målsägande, vittne eller sakkunnig, finnes böra höras, icke ärom som

tillstädes;
vill anföra viktigt skäl eller åberopa bevis ochpart nytt nytt mot-om

finnes föri behov anstånd bemöta vad vill andraga;parten att partenvara av
eller

hinder eljest för målets företagande till slutlig handläggning.möterom
det hindretKan kommer undanröjas före handläggningensantagas, att att

slut, må huvudförhandling hållas.

Bestämmelsen oförändrad i sak. Jfr vad i anslutning tillär sagtssom
kap. och kap.45 15 § 21 13

§ Uteblir den tilltalade från rättegångstillfälle för huvudförhandling15 eller
inställer han sig ombud då han eller ställföreträdare för honom hargenom
förelagts infinna sig personligen, skall förelägga vite eller för-rättenatt nytt
ordna hämtning till antingen omedelbart eller till dag.rättenom senare

saken utredas tillfredsställande, fårKan målet den tilltala-avgöras trots att
de har inställt sig endast ombud eller har uteblivit,genom om

det inte finns anledning döma till påföljd böter, fängelse iänatt annan
högst månader, Villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder itre
förening,

den tilltalade eller ställföreträdare för honom, sedan stämning delgetts
honom, har avvikit eller håller sig undan sådant han inte kansätt att
hämtas till huvudförhandlingen eller

den tilltalade lider allvarlig psykisk störning och hans närvaroav en
grund därav inte nödvändig.är

fall i andra stycket får fängelsel 1 ådömas endast densom avses om
tilltalade tidigare har uteblivit från rättegångstillfälle för huvudförhandlingett
i målet eller då har inställt sig endast ombud. Har åtalet efter detgenom
tidigare rättegångstillfället utvidgats till ytterligare gärning, får fängel-att avse

ådömas endast anledning fanns döma till fängelse för de gärningarattse om
åtalet avsåg innan det utvidgades.som

Med de påföljder i andra stycket skall likställas förordnande1som anges
enligt 34 kap. första stycket brottsbalken.1 § l gäller dock inte,Detta iom
samband med förordnandet villkorligt medgiven frihet från fängelsestraff
skall förklaras förverkad i fråga strafftid överstiger månader.treom en som

fall i andra stycket får måletl 2 den tilltaladeavgöras ävensom avses om
inte har delgetts kallelse förhandlingen.till

Rättegångsfrågor får den tilltalade har uteblivit.avgöras trots att
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juridiskställföreträdaren förframgårförsta stycketAv att en person
juridiskadenhämtas tillvite ellerskall föreläggas rättennytt per-om
han förelagtsuteblirställföreträdarenelleruteblir trots attomsonen

personlig närvaro.
dömas ialltid kanjuridiskföljerandra stycketAv att personen

följdtillfredsställande kan utredas. Dettasaken är attutevaro en avom
inte finnsfinns detmöjlighetendenstycketdet i andra l att omanges

påföljd böter.tillanledning döma änatt annan
ikan dömasjuridiskvidareinnebärstycketAndra att personen

ställföreträda-delgivits stämningenjuridiskutevaro menpersonom en
intehanundan sådanthåller sigavvikit ellerdärefter har sätt attren

dentillämpninghuvudförhandlingen. Entillkan hämtas nyaav
det gälleraktiebolagdelgivningsärskild närbestämmelsen avom

brottmålförhalamycket svårtdet blirmedförkallelsen motettattatt
aktiebolag.ett

ordningsbotföreläggandestrafföreläggande och48 kap. Om av

avsnitt ochbehandlats i 13.7strafföreläggande harBestämmelserna om
14.4.

och 4 §§2
skall kunnastrafföreläggandetillendastParagraferna har attanpassats

juridiskariktasochföretagsböter mot personer.avse

brottbeträffandestrafföreläggandeföreläggasFöretagsböter får4 § genoma
Sådantföreskrivet.särskiltför juridiskastraffansvarför vilket ärpersoner

kr.överstiga 000får inte 500föreläggande

strafföreläggandeInnebördenBestämmelsen ärär att avsersomny.
förstraffansvarför vilkaalla de brottutfärdas förkanföretagsböter

brott fårBeträffande andraföreskrivet.särskiltjuridiska ärpersoner
innebärstrafföreläggande. Detinte föreläggasföretagsböter attgenom

straffansvari sådana fall dåfår användasstrafföreläggande inte grun-
möjligahögstakap.genombrottsregeln i 32 2 Dets.k.das den

tillfår uppgåför juridiskstrafföreläggande ärbelopp ett personensom
kr.500 000

5-11 §§
oförändrade.i sakBestämmelserna är
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49 kap. Om rätten överklaga tingsrätts domar och beslutatt

13 § brottmålI krävs prövningstillstånd för hovrätten skall tings-att pröva en
dom vilken den tilltalade inte dömts tillrätts påföljd böterängenom annan

eller till företagsböter överstiger 500 kronor000 eller frikänts frånsom ansvar
för brott för vilket det inte föreskrivet svårare straff fängelse iär än sex
månader.

Om tingsrätten i dom i brottmål enskilt anspråk denäven prövat moten
tilltalade, gäller i den delen bestämmelsemai inte12 Krävs prövningstill-
stånd enligt första stycket, eller meddelas sådant prövningstillstånd, och avser
överklagandet frågan den tilltalade skall dömas för åtaladeden gämingen,om
behövs inte prövningstillstånd för överklagande angående enskilt anspråkett
med anledning gämingen.av

Första stycket gäller inte domen överklagas Riksåklagaren, Justitie-om av
kanslern eller någon Riksdagens ombudsmän.av

Krav på prövningstillstånd förstaenligt eller andra stycket omfattar även
beslut får överklagas endast i samband med överklagande dom.som av

fråga meddeladeI prövningstillstånd skall 54 kap. tredje stycket11 §om
tillämpas.

Ändringen innebär det inte krävs prövningstillstånd för hovrättenatt att
skall tingsrätts dom juridisk dömts till företags-pröva en om en person
böter överstiger 500 000 kronor.som

bör påpekasDet prövningstillstånd vid åtal juridiskatt mot en
i övrigt följer regler vid individuellt straffansvar,person samma som
brottets straffskala avgörande vid frikännande dom.ärt.ex.

brottmål51 kap. Om överklagande domar iav

13 får målet§ Hovrätten huvudförhandling,avgöra utan
åklagaren har överklagat endast till den tilltalades förmån,om
endast den tilltalade överklagat och hans ändringsyrkande godtasom av

motparten,
det uppenbart överklagandet ogrundat ellerär ärattom
det inte finns anledning döma den tilltalade till ellerattom ansvar

ådöma honom påföljd eller döma honom till påföljd böter elleränannan
Villkorlig dom eller sådana påföljder i förening. fråga företagsböterl om
gäller detta dock endast det inte finns anledning bestämma bötes-attom
beloppet till kr.500 000änmer

Med de påföljder i första stycket likställs vite4 och, detsom anges om
inte samtidigt fråga förverkande villkorligt medgiven frihet frånär om av
fängelsestraff, förordnande enligt kap. första34 1 § stycket brottsbalken.l

i fall förstaHar i stycket begärt huvudförhandling, skallpartavsessom en
sådan hållas, det inte uppenbart obehövligt.ärom



Författningskommentar 475127SOU 1997:

huvud-måletfår avgörasöverklagandet utanänAvser även annat ansvar,
huvud-fårkap. 13 §talan enligt 50denna prövas utanförhandling endast om

förhandling.
huvudförhandling intebehöversjälva sakeninteprövningFör avsersom

hållas.

huvudförhandlingbötesmål närärmöjlighet avgöraHovrättens utanatt
till företags-begränsadjuridiskaförstraffansvardet gäller personer

kap.och 49kap. §b 2 4jfr kap. 3kr 1000högst 500böter om
§.13

kallas.skallhuvudförhandlingen§ Till parterna16
påföljdsig vidinställa över-föreläggasskall attklagandeenskild attEn

för honomställföreträdareellerklagandenSkallförfaller.klagandet annars
i §bestämmelsen 21också upplysaskall hovrättenpersonligen,siginfinna om

handlägg-måletsbetydelse fördetmeningen. Omandra ärstycketförsta av
denneellerinställer sig ärenskildutredningning eller motpart omatt en

frågadet iFinnsvite.föreläggasskall hanpersonligen,infinna sigskyldig att
denanledningför honomställföreträdare anta atttilltalade ellerdenom

hämtningbeslutafår hovrättenfölja detta,skulleinteföreläggandet omavser
hanbeslutarellerviteförelägger attintehovrättenOm motpartentill rätten.

kommamålet kanhonom attupplysaskall hovrätten attskall hämtas, om
tilltaladbesluta ärskalluteblir. Hovrättenhan att somenavgöras även om

huvudförhandlingen.tillinställasskallhäktadanhållen eller
åklaga-anledningmedhörasmålsägandeåtalallmäntmålSkall i avenom

personligen.siginfinnakallasvid vitehanskalltalan, attrens
skallsakkunnigaochvilka vittnenockså bestämmaskall somHovrätten

beslutet.underrättasskallhuvudförhandlingen. Parternakallas till om

omfattatillregleringenenbart attändringeninnebärsakl att anpassas
infinnaskallställföreträdareOmjuridiskastraffansvar för enpersoner.

upplysas över-juridiskaden attskallpersonligensig ompersonen
förhandlingentillkommerinteställföreträdarenförfallerklagandet om

hov-kanVidaremålet.kunnasig ändå avgörainteoch hovrätten anser
ställföre-hämtabeslutavid viteföreläggaförstället atti att enrätten

före-följaskulleinteställföreträdaren ettdet kanträdare attantasom
§.till kap. 1321kommentarenställföreträdareläggande ang. se

och 2221
förspråkligtharoförändrade. Desak anpassatsParagraferna iär en

juridiskatillförhållandeitillämpning personer.
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59 kap. Om klagan domvillaöver m.m.

och6 7
Paragrafema i sak oförändrade.är

Övergångsbestämmelser

Särskilda Övergångsbestämmelser behövs inte. Straffansvar för juri-
diska helt måltyp och de bestämmelsernautgörpersoner en ny nya
skall inte ändra någonting beträffande redan gällande måltyper.
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ochtillsyn0000:000lagtillFörslaget omom
åtalsanmälan

bestämmel-anknytersakavsnitt 14.5. IibehandlatsharLagförslaget
tillsynsmyn-aktuell delangåendegällavadtill avnuansessomserna

digheters ansvar.

tillämpaskallområdevisstinomför tillsynMyndigheter ett§l svararsom
föreskrivet.särskiltdettade falllag ibestämmelsemai denna är

skall dettillämpningsområdetomfattasskallförfattningarI avsom
i denbestämmelsernagällerför tillsynenföreskriftinföras attomen

harmyndighetertillriktas attbestämmelserlagen. Lagenshär som
område.visstinomtillsyn ettutöva

vadtillanknyterväsentligtalltilagenpåpekasdetSamtidigt bör att
principerallmännafårlagstiftning utgörasärskildoavsett ansessom

myndighetstillsyn.för

finnerskälelleranmälangrund annatpåmyndighet an-§ Om2 avav enen
tillsynsom-inomfallerbrottförövatshakandet ettledning somattatt anta

faktiskade omstän-uppgifterinhämtaskyndsamtmyndighetenskallrådet om
tillställningförbehövsövrigtutredning i att tadenochdighetema göra som

åtalsanmälan.det skall görasom

infor-tillsynsmyndigheterför attskyldighetenreglerasbestämmelsenl
omständig-föreliggerdetundersökningutföraochsig omatt enmera

Myndighetensförövats.brottanledning ettattantaheter attgersom
bedömningenförunderlagtillräckligti avresulteraskallaktivitet ett

tillskallMyndigheten attåtal.tillbrottetanmäla seskalldenom
snabbt.skeråtgärderövrigaochuppgifterinhämtandet av

skyldig-förhållandenvilkavidpreciseras somintekanDet närmare
inträda.skallundersökningutföraochuppgifterinhämtaheten enatt

varjeibedömningmyndigheterna göraattankommerDetta en
måstemyndighetsjälvklartdock omageraattenskilt fall. Det är en

kännedomfårvilket enomnågotmyndigheten sätt oavsett --
någonellerlagiansvarsbestämmelse annanöverträdelse enenav

andravidtillsyn. Men ävenmyndighetensunderliggerförfattning som
kanförfattningsöverträdelserkännedomfaktiskomständigheter än om
detfalldetundersökning. I attigångmotiveratdet sättaatt envara
dettillsynsmyndigheter ärbehörigamyndigheter ärflerafinns som
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givetvis tillräckligt dessa utredning.att Förgör centralen av en en
tillsynsmyndighet torde det således normalt endast finnas anledning att
försäkra sig regional eller lokal tillsynsmyndighetatt dengörom
utredning behövs. Vad har inte behöva komma tillsagts ansettssom nu
direkt uttryck i lagtexten.

Först och främst skall tillsynsmyndigeheten inhämta uppgifter om
det faktiska Överhuvudtagetomständigheterna kring händelseförloppet.
skall utredningen inriktas de faktiska omständigheterna. De upp-
gifter väsentliga förär tillsynsmyndighetmest sådanaärsom en som
kan frågan orsakerna till något visst har inträffat,ge svar attom

överträdelse berottt.ex. tillfälligheter eller densom om en rena om
har sin orsak i brister vad gäller tillsyn och kontroll i verksamhet.en

Många gånger torde det tillräckligt myndigheten inhämtarattvara
uppgifter och informerar sig vad har hänt det kan ocksåom som men
krävas utredningatt beträffande händelseförloppet.görs Detannan är
dock inte meningen tilllsynsmyndighetema skallatt inrikta undersök-
ningen på hitta eventuell gärningsmanatt eller bedömningargöraatten

subjektiva omständigheter frågan straffbarav oaktsamhett.ex.som om
har förekommit.

3 § Myndigheten bör möjligt samråda med den berörs utredningenom som av
angående hur denna lämpligen bör genomföras. Gäller utredningen något som
inträffat i juridisk verksamhet bör samråd ske med denen verk-persons
ställande ledningen för den juridiska personen.

En tillsynsmyndighet bör samråda med den undersökningensom avser
och möjligt genomföra sitt arbete i samförstånd med denne.om Be-
stämmelsen utformadär bör-regel. Samråd inte absolutärsom en en
förutsättning för utredningen får genomföras.att Om det visar sig att
samråd inte kan ske eller den utredningen försökeratt som avser
förhindra myndighetens arbete, får arbetet självfallet ha sin gång ändå.

Det självklarhetär konfrontation med dem tillsynsarbetetatten som
riktas skall undvikas detmot möjligt. detär När gäller fråganom om
vilka åtgärder för samråd skall vidtas skall myndigheten görasom en
självständig bedömning. förstaI hand bör samrådet inriktas att
utredningen bedrivs kostnadseffektivt och sådant denett sätt att som
undersöks så lite möjligt i sinstörs verksamhet. Företrädesvissom

tillsynsarbetet näringsverksamhet och det då väsentligtavser är att
myndigheternas arbete inte innebär påfrestningar förstörre verksam-
heten absolut nödvändigtän förär utredningen skallattsom ettge
tillfredsställande beslutsunderlag.



479örfattningskommentarF127SOU 1997:

anledningskäligfinnsdet attfrågansedan attmyndigheten utrettsFinner4 §
skalltillsynsområdetinomfaller myn-brottförövatsdet ett somattanta

polismyndighet.elleråklagareåtal hostillanmälanskyndsamt göradigheten
ringa över-frågadetinte ärbehöver göras enanmälan omsådan omEn

ellerallmänpåkallatkaninte antas uråtaleller varaträdelse annarsom
synpunkt.enskild

beaktassärskiltdetskallstycketandraenligt ombedömningenVid
rättelse,vidtagitomedelbartmisstänkteden

tillfällighet,ochengångsföreteelseframstår renenbrottet ensom
uppgifter,misstänktesdenuppdagats egnabrottet genom

ellerriskellerfaraskada,påtaglig annantilllettintebrottet mera
ellereffektnegativ

komma atteller kandrabbats antasbrottetföljdtillmisstänkteden av
straff.brottet änkonsekvensernegativapåtagligtandra avdrabbas av tilläm-styckettredjeskallverksamhetjuridiskinomVid brott personsen

juridiskadentillförhållandei personen.motsvarande sättpas

paragrafen14.5. IavsnittibehandlatsharbestämmelsenförSkälen
iBestämmelsenskallåtalsanmälan göras. avserfrågan närregleras om

lokalÄven exempelvismyndigheten. enutredandedenhand omförsta
kanåtalsanmälananledning görafunnit attintetillsynsmyndighet en

ellermedtillsynsmyndighet,regionalellercentralnaturligtvisdock en
Nor-bedömning.utredning, görakompletterande annanenutan egen
medsignöjakunnatillsynsmyndigheterbehörigaandradockmalt bör

åtalsfrågantill utanställningstagandemyndighetensutredandeden
prövning.någon egen

stycketFörsta

anled-skäligfinnsdetskallåtalsanmälan görasHuvudregeln omär att
Det ärförövats.haråtalallmäntunderhörbrottning ettantaatt som

ochåtalsanmälankrävsdetnärbedömningengörmyndigheten avsom
enskiltvarjeiomständigheternaefterskesjälvklartmåstebedömningen

vadsketthardet somkonstateras attundersökningenviddetfall. När
ansvarsbestämmelse enöverträdelseobjektivkallas enibland aven

anledningskälig attnormaltdetfinnsförövatshargärningstraffbelagd
brott.överträdelsen utgör ettattanta

stycketAndra

göraskyldigheten attfrånundantagföreskrivsstycketandraI om
åtalelleröverträdelseringafråga omdetåtalsanmälan är enomom
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inte kan påkallat allmän eller enskildantas synpunkt.annars vara ur
De författningar omfattas det selektiva urvalet tillsom anpassatsav

tillsynsmyndighetens skyldighet åtalsanmälangöra detatt iattgenom
dessa författningar införts åtalsprövningsregel innebär brottatten som
endast får åtalas åklagare tillsynsmyndighet brottet tillav om anger
åtal eller åtal påkallat allmänär synpunkt.ur

Tredje stycket

Vissa faktorer skall särskilt beaktas vid bedömningen enligt andra
stycket. Dessa här.anges

skallFörst beaktas den misstänkte omedelbart vidtagit rättelse.om
Därmed i första hand sådana saker den misstänkte harattavses som
åtgärdat skador och olägenheter uppstått, negativa följerattsom av en
överträdelse har förebyggts eller det omedelbart har skett föränd-att
ringar organisatorisk eller förebygger vidareartav över-annan som
trädelser.

Det skall också med i bedömningen brottet framstårtas om som en
engångsföreteelse och tillfällighet. Bedömningen måste ske frånen ren

allmänna utgångspunkter. Arten och omfattningen den brotts-mera av
lighet skäligen kan föreligga blir avgörande för bedöm-antassom
ningen. Vid antal överträdelser eller förfarandenstörreett isattssom

kan Ärdet inte finnas anledning avstå frånsystem åtalsanmälan. det å
andra sidan fråga enstaka brott och det inte föreliggerett omstän-om
digheter tyder brister i den allmänna kontrollen och tillsynensom
inom verksamheten måste inte anmälautrymmet att större.vara

Om det brott har uppdagats den misstänkteattsom avses genom
själv påtalat förhållandena eller sökt tillsynsmyndighetens hjälp och råd
i något visst avseende finns det ofta anledning avstå från åtals-att
anmälan.

Ytterligare omständighet skall bedömas påtagligären som om
skada eller fara uppstått eller överträdelse hotat angelägna allmännaen
intressen eller åstadkommit negativ effekt.annan

Slutligen har det betydelse den misstänkte till följd brottetom av
kommer drabbas andra påtagligt negativa konsekvenseratt av av
brottet straff. Detta har främst betydelseän det gäller de sanktionernär

kan åläggas enligt bestämmelser i EG-rätten allmänmotive-sesom
ringen avsnitt 12.6. Dubbla förfaranden skall undvikas. Om det före-
ligger förutsättningar för besluta administrativa sanktioneratt kanom
det finnas anledning avstå från åtalsanmälan. Det gäller iatt synnerhet

det kan de administrativa sanktionema enligtantas att EG-om resp.
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riske-misstänktestraff dendetmildareväsentligtinte änförordning är
misstänktedenaktuellablikanbedömningarMotsvarande omrar.
anledningnegativt ipåtagligtdrabbaskommer avsätt attannat mera

brottet.

stycketFjärde

tilläm-skallbestämmelsernaklargörbestämmelsefinns attHär somen
främstlagenkanDetjuridiska attbeträffande antasockså personer.pas

juridiskaforstraffansvarförbetydelsehar personer.

underfallerbrottangåendeinlettsförundersökning ett ensom§ Har5 en
ochpolisbiståbegäranmyndighetenskalltillsynsområdemyndighets

undersökningen.vidåklagare

Detgällande rätt.fårvadtillanknyterBestämmelsen varaansessom
tillhjälpasigundandrakantillsynsmyndighet inte attklartgörs att en

myndig-inomfallerbrottavseendeförundersökningvid ett somen
tillsynsområde.hetens
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Övriga lagförslag

Förslag till lag ändring i kommunalskattelagenom
1928:370

föreslåsHär i 20 § tillägg innebär det uttryckligen iett attsom anges
paragrafen böter inte skall avdragsgilla vid taxering. Någonatt vara
förändring gällande innebär detta inte. följdSomrätt attav en av
bestämmelser avgift enligt kap.10 § utlänningslagen7 1989:529,om
avgift enligt 26 arbetstidslagen§ 1982:673, företagsbot enligt kap.36
brottsbalken och vattenföroreningsavgift enligt lagen 1980:424 om
åtgärder vattenförorening från fartyg föreslås upphävda innebärmot
föreslaget också dessa paragrafen. ändringutmönstras Dennaatt ur
innebär naturligtvis inte avgifter detta slag redan ålagtsatt av som
någon blir avdraggilla. frågal sådana avgifter ålagts föreom som
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Förslaget har behandlats i avsnitt 14.8. Det innebär ändring ismärre
kap.l4 2 § innebörd sekretess inte skall hindra uppgiftatt attav som

angår misstanke brott lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighetom
eller myndighet har ingripa brottet det gälletatt närmotannan som
brott för vilket straffansvar för juridiska särskilt föreskrivetärpersoner
och brottet kan begånget i juridisk verksamhet.antas vara en persons

Det s.k. selektiva urvalet

Frågor det selektiva urvalet har behandlats i avsnitt 10.3 och 10.4.om
selektivaDen regleringen innebär de allmänna bestämmelsernaatt om

straffansvar för juridiska finns i brottsbalken medan det ipersoner
anslutning till de utvalda enskilda straffbestämmelserna särskilt anges

någon i juridisk verksamhet gjort sig skyldig tillatt om en persons
sådant brott skall den juridiska dömas till straff enligt kap.32personen
brottsbalken. bilagal i Del finns lagförslagenl B till det selektiva ur-
valet.
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yttrandeSärskilt

GrafströmNilsyttrandeSärskilt av

huvuddeleniinstämmerjagframhållajag avvillInledningsvis att
betänkandetiutvecklasSåsomförslag.ochövervägandenutredningens

juridiskaförstraffrättsligtintroduceraskäldet ett ansvarfinns att
avvägda. Jagvälhuvudsakiförslagutredningens ärochpersoner

allvar-mindreinriktasbörprimärtisåledes systemetinstämmer att
bördetdvs.selektiv,börregleringenochöverträdelserliga att vara
kanjuridiskavilka brottförlagstiftningeni personeruttryckligen anges

straffas.
behovetifrågauppfattningutredningensinte omdäremotdelarJag

selektivadentillkomplementgenombrottsregelallmän somav en
detkankapitel lObetänkandet seikonstaterasSomregleringen.

aktualise-skulleinteföreslagnadengenombrottsregelatt somantas en
hellerintemotiverarUtredningenundantagsfall.fåtaliän ettannatras

utgångspunkterkvantitativa utanutifråndel menari dennaförslagsitt
ikonsekvenserundvikaförfrämstbehövsgenombrottsregel attatt en

bakgrund kravenacceptablaframstår motintefall avenskilda somsom
ocksåanförslagstiftning. Detkonsekventochsammanhängandeen

företagnegativt ettkommaskulle kunna att omallmänheten reageraatt
intebrottetgrundendenfallallvarligt attiföretagsbotundgår ett

urvalet.selektivadetingår i
legalitetsskäl.ochrättssäkerhets-starkaemellertidstårdettaMot

klartlagstiftningendet irättssäkerhetskravrimligt atthögstDet är ett
aktualiseras.kanjuridiskaförstraffansvarfalli vilkaframgår personer

påtagligtskulleföreslagnaden ettgenombrottsregelallmänEn som
egentligendettaoch atti utanförutsebarheten systemet,försämrasätt

detanförutredningengränsdragningsproblem somdetbl.a.lösa som
finnasalltidkommerbestämmelsen. Det attförskälethuvudsaklig

kommerlikheter,betydandehatyckasde kansituationer atttrotssom,
intealltsåstödergenombrottsregelEnolikapåbehandlas sätt.att
denoch görendastflyttar gränsengränsdragningsproblemet utan

svårförutsebar.ochdiffussamtidigt
allmän-ochkonsekvenserorimligaförfarhågordebörSamtidigt

selektivtrenodlatgränsdragningseffekter ettdereaktionhetens
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kan upphov till, inte överskattas.system detFör första skulle denge
föreslagna genombrottsregeln aktualiseras endast vid allvarliga över-
trädelse, dvs. i situationer kan frånutgånär personligtatt ettman
straffansvar fängelsenivåpå kommer utkrävas. Vidare kanatt ett antas

det i sådana fall ofta kan aktualiserasatt sanktioner företaget imot
form skadestånd, sanktionsavgifter, förverkandeav etc.

Det kan således hållas för visstnärmast sådana överträdelseratt
skulle aktualisera tillämpning den föreslagna genombrottsregelnsom av

kommer medföra kännbara sanktioner såvälatt enskilda befatt-mot
Överträdelsemaningshavare företaget. skulle alltsåmot intesom

komma lämnas osanktionerade någonatt genombrottsregeläven om
inte införs. Om därtill lägger den omständigheten antalet fallattman

skulle komma aktualisera tillämpning genombrottsregelattsom av en
enligt utredningens bedömning mycket begränsatär till slutsatsenegen

det f.n. inte finns behov genombrottsregel.att av en
bakgrundMot härav och med beaktande de starka rättssäkerhets-av

och legalitetsskäl talar allmän genombrottsregel, kan jagmotsom en
inte ställa mig bakom utredningens förslag i denna del. Regleringen
bör strikt selektiv. Om det efter viss tids tillämpning visar sigvara en
uppstå påtagliga problem den utredningen befarar kanartmer av som
frågan till behandling.tas upp ny

Härtill jag kritisk till utredningens förslagär genombrottsregelnatt
inte begränsas till ingår i den juridiska verk-personer som personens
ställande ledning omfattar annanäven haft till uppgiftutan attsom
självständigt för viss del verksamheten. Sådansvara av person som
här har ofta skriftlig delegation tilldelats för vissavses ansvaretgenom
verksamhet. näringslivet,Inom särskilt i företag, har sedan långstörre
tid tillbaka omfattande arbete lagts ned delegeraett arbets-att
uppgifter och till de befattningshavare de facto självstän-ansvar som
digt har för vissa arbetsuppgifter.att Med delegeringen följer,svara
enligt den rättspraxis utvecklats och fast, straffansvarär attsom nu
utkrävs den mottagit denna delegation. Delegering sker förav som att
verksamheten skall effektivt ochutövas ansvarsfullt ochett sätt
syftar till flytta bort det ligger hos denatt verkställandeansvar som
ledningen. Utredningens förslag får till konsekvens företagensatt
exponering för straffrättsligt ökar företag delegerarattansvar genom

för viss verksamhet. En sådanansvaret ordning oförenlig medär
delegera och befogenhetersträvan inom företag.att ansvar

Utöver frågan allmän genombrottsregel vill jag helt kortom en
beröra frågan kodifiering företagaransvaret.om en av

Såsom framgår i betänkandet finns det väl etablerad ochnumera en
tydlig rättspraxis för hur det straffrättsliga för överträdelser iansvaret
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företag.inomfördelasochskall placerasnäringsverksamhetenbl.a.
inne-ändraskälsaknasdetocksåbedömning attUtredningens är att

föreslårEmellertid ut-företagaransvaret.tillämpningenochhållet i av
betydandekännerkodifieras. Jagskallföretagaransvaretredningen att

bakommigställakan inteochregleringsådaninfortveksamhet en
till dennaorsakenfrämstadel. Deni dennahellerförslagutredningens

uttalandenalagreglering,uttryckligför trotsriskentveksamhet attär en
iförändringarfaktiska rätts-leda tillskulle kommabetänkandet, atti

ochförhållandeVid dettaforetagaransvaret.ifrågatillämpningen om
avhängigforetagsbot inte ärifrågaregleringenföreslagnadendå om

frånavståbörjagföretagaransvaret,kodifiering att mananseravenav
detta.
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