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-
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Inddeling-af-Straffelovens-kap.-28:• Umiddelbare-formuekrænkelser:§-276Tyveri§-277Ulovlig-omgang-med-hittegods• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-misbrug-af-tillidsforhold:§-278Underslæb§-280Mandatsvig• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-udnyttelse-af-vildfarelse:§-279Bedrageri§-279aDatabedrageri§-289Grov-skattesvig• Formuekrænkelser-fremkaldt-ved-tvang:§-281Afpresning§-288Røveri• Andre-formuekrænkelser:§-282Åger§-290Hæleri-

-
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Generelt-om-berigelsesforbrydelser:-

Objektive-krav:Uberettiget-økonomisk-vinding-gennem-tilsvarende-formuetab,-dvs-krav-om-en-materiel-formueforskydningfra-forurettet-til-gerningsmand/andre.-Udgangspunktet-er,-at-der-skal-være-opnået-en-økonomisk-vindingog-realiseret-et-økonomisk-tab.• Krav-om-økonomisk-værdi:-U1960.879Ø-”Klunsning-i-skrotgården”(tyveri)• Ej-krav-om-legal-omsætningsværdi:-U1992.608H-”Hashrøveri”Subjektive-krav:Krav-om-forsæt-til-berigelse-og-tab,-evt.-blot-risiko-for-tab• Afgrænsning-ift.-§-299-(påførelse-af-tab-m.v.)-og-§-291-(hærværk)• Krav-om-berigelseshensigtU1940.121VLT:-”Elektricitet”-(tyveri):”Da0 Domsmandsretten0 efter0 Sagens0 oplysninger,0 herunder0 Tiltaltes0 Erklæring0 om0 sin0
betalingshensigt0 og0 de0 med0 Kommunen0 stedfundne0 Forhandlinger0 om0 Betalingen,0 ikke0
finder0 det0 aldeles0 tilstrækkelig0 godtgjort,0 at0 Tiltalte0 ved0 sin0 Tilegnelse0 af0 Lys0 og0 Gas0 har0
haft0Berigelseshensigt,0vil0Paastanden0om0Straf0for0Overtrædelse0af0Straffelovens0§02760i0
dette0Tilfælde0ikke0kunne0tages0til0Følge.”U1959.946Ø:0”Salg0af0møbler0ifm0skilsmisse”:0(underslæb)0
”Heller0ikke0efter0bevisførelsen0for0landsretten0kan0det0anses0for0tilstrækkeligt0bevist,0at0møblerne0
hørte0til0hustruens0bodel,0eller0at0deres0værdi0oversteg,0hvad0tiltalte0ville0få0tillagt0ved0bodelingen;0
det0er0således0ikke0godtgjort,0at0tiltalte0har0søgt0at0skaffe0sig0uberettiget0vinding…”-

-
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•

AD-tabsrisiko:-ved-mange-domme-er-der-alene-stillet-krav-om,-at-gerningsmanden-har-indset,-atdispositionerne-medførte-tabsrisiko.-

-

•

John-Larsen-i-U1996B.180:-

”Hvilken0 grad0 af0 risiko,0 der0 kræves,0 afhænger0 af0 forbrydelsestypen0 og0 graden0 af0
tillidsbrud,0 således0 at0 jo0 mere0 kvalificeret0 tillidsbruddet0 er,0 des0 mindre0 kræves0 for0 at0
statuere0forsæt.”Kravet-til-graden-af-tabsrisiko-må-differentieres-i-forhold-til-de-enkelte-forbrydelser:LavHøjUnderslæb( ((((Mandatsvig/skyldnersvig( (((((((((Bedrageri(
• Retspraksis:-U1957.649Ø:-”Advokatfuldmægtig”:-(underslæb)”Selv0om0det0vel0efter0det0foreliggende0må0antages,0at0tiltalte0har0haft0en0vis0rimelig0
grund0til0at0tro,0at0han0med0videresalg0af0”Løjtvedgård”0inden0for0en0kortere0periode0
kunne0 skaffe0 kontante0 midler0 til0 veje0 til0 indfrielse0 af0 lånet0 i0 Købmandsbanken0 og0
dermed0 til0 frigivelse0 af0 kreditforeningsobligationerne,0 må0 det0 tiltrædes,0 at0 tiltaltes0
tilegnelse0 af0 obligationerne0 må0 anses0 som0 en0 berigelsesforbrydelse,0 idet0 det0 måtte0
have0 stået0 tiltalte0 klart,0 at0 han0 har0 udsat0 ejere0 af0 obligationerne0 for0 en0 økonomisk0
risiko.”-U1970.838V:-”Sparekassedirektøren”:-(mandatsvig)”Idet0tiltalte0efter0sit0hidtidige0kendskab0til0Gs0økonomi0har0måttet0indse,0at0der0bestod0
en0betydelig0risiko0for,0at0denne0kreditydelse0ville0påføre0sparekassen0tab,0og0at0han0
således0ved0at0tillade0gældsforøgelsen0handlede0mod0sparekassens0tarv,0findes0dette0
forhold0at0måtte0tilregnes0ham0som0mandatsvig0efter0straffelovens0§0280…”U1982.667V:0Afgørelsen0vedrørte0både0tiltale0for0bedrageri0og0underslæb.0Tiltalte0havde0
drevet0virksomhed0med0formidling0af0fast0ejendom0i0Spanien,0og0havde0i0forbindelse0med0
to0 salg0 modtaget0 beløb,0 som0 skulle0 videresendes0 til0 sælgerne0 i0 Spanien.0 Beløbene0 blev0
imidlertid0 ikke0 videresendt0 men0 forbrugt0 af0 tiltalte.0 Tiltalte0 havde0 i0 forbindelse0 med0 sin0
virksomhed0bestilt0og0modtaget0reklamemateriale0hos0en0række0firmaer,0for0hvilket0han0
ikke0efterfølgende0havde0betalt:0
”Der0må0stilles0større0krav0til0den0tabsrisiko,0som0skal0foreligge0som0forudsætning0for0
domfældelse0 for0 bedrageri0 i0 forbindelse0 med0 opnåelse0 af0 kreditter0 som0 de0 i0 sagen0
omhandlede0 end0 til0 den0 risiko,0 som0 begrunder0 domfældelse0 for0 underslæb,0 når0 der0
sker0forbrug0af0betroede0midler.”-

-
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U1994.923V:-”Valutaspekulation”-(mandatsvig):”Herefter0er0der0–0selv0om0det0som0nævnt0i0dommen0må0antages0at0have0stået0tiltalte0
klart,0 at0 hans0 dispositioner0 indebar0 en0 risiko0 for0 selskabet0 –0 ikke0 grundlag0 for0 at0
statuere,0 at0 han0 har0 haft0 det0 til0 domfældelse0 for0 mandatsvig0 fornødne0
berigelsesforsæt.”-

-
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§%276%TYVERI
%
-

• - KENDETEGN:% Umiddelbar% tilegnelse% af% ting,%
- der%tilhører(andre%end%gerningsmanden.%
• - PAS% PÅ:% Er% der% berigelsesforsæt% eller% fjernes%
tingen% med% henblik% på% at% ødelægge% den% -(hærværk%jf.%§%291)?%
• - AFGRÆNSNING:%%
- • §% 277% hittegods:% er% tingen% udenfor%
varetægt?%
• §%278%underslæb:%er%tingen%betroet?%

§%278%UNDERSLÆB%
•
•

•

•
•

KENDETEGN:%Tilegnelse%af%penge%eller%ting,%
der%er%betroet%i%gerningsmandens%varetægt.%
PAS%PÅ:%Er%der%tale%om%et%betroelsesforhold%
eller%er%varetægtsforholdet%blot%rent%tilfældigt%
eller%midlertidigt?%
AFGRÆNSNING:%
• §%276%tyveri:%er%tingen%betroet?%
• §%277%hittegods:%tilfældig%varetægt?%

•

•

•
•

•
•

•

KENDETEGN:% Umiddelbar% tilegnelse% af% ting,%
der%ikke(er(i(nogens(varetægt.%
PAS% PÅ:% Er% ejendomsretten% opgivet% som% ved%
bortkastede%ting/affald?%
AFGRÆNSNING:%
• §%276%tyveri:%er%tingen%i%varetægt?%
• §%278%underslæb:%er%tingen%betroet?%

KENDETEGN:% Gerningsmandens% udnyttelse% af%
en%vildfarelse%til%at%opnå%en%berigelse.%
PAS%
PÅ:%
Forsætsproblemer,%
er%
gerningsmanden% selv% i% en% vildfarelse,% kender%
han% til% den% besvegnes% vildfarelse?% Ikke% straf% i%
sammenstød%med%§%171.%
AFGRÆNSNING:%
• §% 282% åger:% er% offeret% i% en% vildfarelse%
(bedrageri)%eller%kan%offeret%ikke%overskue%
konsekvenserne%(åger)?%

§%281%AFPRESNING%

KENDETEGN:% Misbrug% af% adgang% til% at% handle(
på(andres(vegne%for%at%opnå%en%berigelse.%
PAS%PÅ:%Bestemmelsen%må%kun%anvendes,%hvis%
§§%276_279a%ikke%kan%bruges%
AFGRÆNSNING:%
• §% 278% underslæb:% foreligger% der% et%
betroelses_tilfælde%af%en%ting?%
• §%279%bedrageri:%udnyttes%en%vildfarelse?%

•
•
•

§%282%ÅGER%
•

•

§%279%BEDRAGERI%

§%280%MANDATSVIG%
•

§%277%HITTEGODS%

KENDETEGN:% Fremsættelse% af% trusler% for% at%
opnå%en%berigelse.%
PAS%PÅ:%Er%der%berigelsesforsæt?%Hvornår%skal%
volden%udøves?%
AFGRÆNSNING:%
• §%260:%er%der%berigelsesforsæt?%
• §%288:%trues%der%med%øjeblikkelig%vold?%

§%288%RØVERI%

KENDETEGN:% Udnyttelse% af% andres% problemer%
til% at% opnå% en% aftale,% der% i% helt% uacceptabel%
grad%beriger%gerningsmanden.%
PAS% PÅ:% Forsætsproblemer,% kender% gernings_
manden% til% offerets% situation?% Er% der% et%
væsentligt%misforhold%mellem%ydelserne?%
AFGRÆNSNING:%
• §% 279% bedrageri:% udnyttes% en% vildfarelse%
eller% manglende% evne% til% at% overskue%
konsekvens?%

•
•

•

KENDETEGN:% Øjeblikkelig% vold% eller% trussel%
herom%til%opnåelse%af%berigelse.%
PAS% PÅ:% Er% der% tilstrækkelig% tidsmæssig%
sammenhæng% mellem% volden% og% berigelsen?%
Er%volden%så%grov%at%selvstændigt%strafansvar?%
AFGRÆNSNING:%%
• §%276%tyveri:%i%sammenhæng%med%vold?%
• §%281%afpresning:%er%volden%øjeblikkelig?%

§%290%HÆLERI%
•
•
•

KENDETEGN:%Modtagelse%af%udbytte,%der%stammer%fra%en%forbrydelse.%
PAS% PÅ:% Der% kan% kun% straffes% for% hæleri,% hvis% gerningsmanden% ikke% kan% straffes% for% medvirken% til% den%
forudgående%berigelsesforbrydelse.%
AFGRÆNSNING:%
• §% 276% tyveri:% har% gerningsmanden% ydet% en%- så% konkretiseret% bistand,% at% han% kan% straffes% for%
medvirken?%
-
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Strafferammer$
Normalstrafferammen:§"285.$ De$ i$ §§$276$ og$ 278I283$ nævnte$ forbrydelser$ straffes$ med$ fængsel$ indtil$ 1$ år$ og$ 6$
måneder.$ I$ de$ i$ §$283,$ stk.$2,$ nævnte$ tilfælde$ kan$ straffen$ såvel$ for$ skyldneren$ som$ for$ den$
begunstigede$fordringshaver$gå$ned$til$bøde.$
Stk.$2.$Ulovlig$omgang$med$hittegods$straffes$med$bøde$eller$fængsel$indtil$1$år$og$6$måneder.$
Den-skærpede-strafferamme:§"286.$ Straffen$ kan$ stige$ til$ fængsel$ indtil$ 6$ år,$ når$ de$ i$ §§$276,$ 281$ og$ 282$ nævnte$
forbrydelser$er$af$særlig$grov$beskaffenhed$navnlig$på$grund$af$udførelsesmåden,$eller$fordi$
forbrydelsen$ er$ udført$ af$ flere$ i$ forening$ eller$ under$ medtagelse$ af$ våben$ eller$ andet$ farligt$
redskab$eller$middel,$eller$på$grund$af$de$stjålne$genstandes$betydelige$værdi$eller$de$forhold,$
under$hvilke$de$befandt$sig,$eller$når$et$større$antal$forbrydelser$er$begået.$
Stk.$2.$ Straffen$ kan$ stige$ til$ fængsel$ indtil$ 8$ år,$ når$ de$ i$ §§$278I280$ og$ 283$ nævnte$
forbrydelser$er$af$særlig$grov$beskaffenhed$navnlig$på$grund$af$udførelsesmåden,$eller$fordi$
forbrydelsen$ er$ udført$ af$ flere$ i$ forening,$ eller$ som$ følge$ af$ omfanget$ af$ den$ opnåede$ eller$
tilsigtede$vinding,$eller$når$et$større$antal$forbrydelser$er$begået.$
Sondring-i-forhold-til-§-285:• Professionelt-præg• Særligt-værdifulde-objekter-(eks.-dom-af-13.-maj-2008-fra-Kbh.-Byret,-”korttyven”-og-dom-af-2.-juli2008-fra-Vestre-Landsret,-”Guldhornene”).• Systematisk-karakterDen-lempelige-strafferamme:§"287.$Er$nogen$af$de$forbrydelser,$der$er$nævnt$i$§§$276I283,$af$mindre$strafværdighed$på$
grund$af$de$omstændigheder,$hvorunder$handlingen$er$begået,$de$tilvendte$genstandes$eller$
det$ lidte$ formuetabs$ ringe$ betydning$ eller$ af$ andre$ grunde,$ er$ straffen$ bøde.$ Under$ i$ øvrigt$
formildende$omstændigheder$kan$straffen$bortfalde.$
Stk.$2.$Forsøg$på$forbrydelse,$der$er$omfattet$af$stk.$1,$er$strafbart.$
Sondring-i-forhold-til-§-285:•

Enkeltstående-forhold-

•

Beskedne-værdier,-max.-ca.-6.000-kr.--

-
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Tyveri-

2.-lektion-

”§"276."For$tyveri$straffes$den,$som$uden$besidderens$samtykke$borttager$en$fremmed$
rørlig$ting$for$at$skaffe$sig$eller$andre$uberettiget$vinding$ved$dens$tilegnelse.$Med$rørlig$
ting$sidestilles$her$og$i$det$følgende$en$energimængde,$der$er$fremstillet,$opbevaret$eller$
taget$i$brug$til$frembringelse$af$lys,$varme,$kraft$eller$bevægelse$eller$i$andet$økonomisk$
øjemed.”•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Rørlig$ting”:-fysisk-genstand-cfr.-immaterielle-rettigheder”Energimængder”:-elektricitet,-varme”Fremmed”:- dvs.- cfr.- gerningsmandens.- Hvornår- er- ejendomsretten- overgået- til- køber?- Dispositionerover-egne-genstande-kan-være-skyldnersvig-jf.-§-283.-Dispositioner-over-ejerløse-genstande-kan-væreulovlig-omgang-med-hittegods-jf.-§-277.-Vedr.-ægtefæller:-Hvis-bodel-tilhører-tingen?”Uberettiget$vinding”:-Dvs.-krav-om-økonomisk-værdi,-cfr.-breve,-fotos-el.-lign.-U1960.879Ø-”Klunsningi- skrotgården”- (tyveri),- U1978.572V- ”Pasblanketter”.- Kravet- vil- ligeledes- være- opfyldt- hvisomsætningsværdi- på- det- illegale- marked,- f.eks.- stjålne- checks- og- narkotika- jf.- U1992.608H”Hashrøveri”.-Afgrænsning-ift-§-291:-er-der-berigelsesforsæt?$
Tvangskøb-medfører-ikke-uberettiget-vinding.$
Genstanden-skal-være-i-en-andens-besiddelse-jf.-”besidderens”.-$
Afgrænsning-ift.-ulovlig-omgang-med-hittegods:-§-277-anvendes-når-det-er-forventeligt,-at-genstandenvil-blive-returneret-til-ejermanden.$
Afgrænsning- ift.- underslæb- jf.- §- 278:- hvilken- karakter/selvstændighed- og- varighed- harvaretægtsforholdet?-U1943.949Ø-”Træfiguren”$
Fuldbyrdelsesmoment:-§-276-fuldbyrdes-når-tingen-”borttages”.-Forbrydelsen-fuldbyrdes-jf.-retspraksispå-et-meget-tidligt-tidspunkt,-dog-adgang-til-tilbagetræden-jf.-§-22-hvis-i-umiddelbar-tilknytning.$
”Uden$besidderens$samtykke”:-Krav-til-besidderens-tilstand-for-at-gyldigt-samtykke-kan-foreligge.-Hvissamtykke-fremkaldes-ved-tvang-eller-svig-subsumeres-forbrydelsen-under-§-288-og-§-279.$
”Tilegnelse”:- Dvs.- krav- om- råden- som- ejer,- faktisk- anvendelse,- videresalg- el.- lign.- Afgrænsning- ift.- §293:-er-der-tale-om-forbigående-eller-varig-anvendelse?$
Forsæt:-forsæt-til-alle-led-i-gerningsbeskrivelsen.-Faktiske-vildfarelse-kan-(som-altid)-disculpere$
Det- er- ikke- en- overtrædelse- af- §- 276- at- tilegne- sig- ting,- der- ikke- er- undergivet- ejendomsret;- særligtvedr.-bortkastede-ting/affald-jf.-U1942.419Ø-”Metal-på-skydebaner”.-Faktisk-vildfarelse:-U1959.397Ø”Krebsesøen”$

-

-
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Ulovlig-omgang-med-hittegods-

$

”§"277."For$ulovlig$omgang$med$hittegods$straffes$den,$som$for$derigennem$at$skaffe$sig$
eller$andre$uberettiget$vinding$tilegner$sig$en$fremmed$rørlig$ting,$som$ikke$er$i$nogens$
varetægt,$ eller$ som$ ved$ ejerens$ forglemmelse$ eller$ på$ lignende$ tilfældig$ måde$ er$
kommet$i$gerningsmandens$varetægt.”•

Afgrænsning-ift-§-276:-§-277-omfatter-ikke-angreb-på-andres-besiddelse.-

•

”En$fremmed$rørlig$ting”:-dvs.-cfr.-gerningsmandens.$

•

”Ting”:-både-fysiske-genstande-men-også-adgang-til-at-hæve-fejlagtigt-indbetalte-beløb-fra-egen-kontojf.-U1993.903H-”Fejlagtig-indbetaling”.$

•

Inddeling:- 1.- led:- ”som$ ikke$ er$ i$ nogens$ varetægt”,- 2.- led:- ”som$ ved$ ejerens$ forglemmelse$ eller$ på$
lignende$tilfældig$måde”.-

•

Hurwitz´-inddeling-af-varetægtsbegrebet:$
•

Normal-varetægt:--

Dvs.-”er-hjemme”,-f.eks.-i-huset,-i-bilen,-i-båden-etc.$

•

Personlig-varetægt:--

Dvs.-tilknyttet-personen,-f.eks.-i-taske,-i-lomme-etc.$

•

Midlertidig-varetægt:--

Dvs.-anbragt-til-afhentning,-f.eks.-ved-siden-af-vej$

•

Usikker-varetægt:--

Dvs.- ikke- hittegods,- men- f.eks.- i- ejers- have- (men- ikke- ejers-

mark)$
•

2.-led:-Tilfældig-varetægt:-bestemmelsen-indeholder-en-eksemplificering-”ejerens$forglemmelse”-hvilketunderstreger-den-tilfældighedsprægede-karakter.-U1985.228V-”Obligationerne-i-klædeskabet”$

•

”Tilegner$sig”:-Dvs.-krav-om-råden-som-ejer,-faktisk-anvendelse,-videresalg-el.-lign.$

•

Det- er- ikke- en- overtrædelse- af- §- 277- at- tilegne- sig- ting,- der- ikke- er- undergivet- ejendomsret,- særligtvedr.-bortkastede-ting/affald.$

$

-
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Bedrageri-

3.-lektion-

”§" 279." For$ bedrageri$ straffes$ den,$ som,$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$
uberettiget$ vinding,$ ved$ retsstridigt$ at$ fremkalde,$ bestyrke$ eller$ udnytte$ en$ vildfarelse$
bestemmer$ en$ anden$ til$ en$ handling$ eller$ undladelse,$ hvorved$ der$ påføres$ denne$ eller$
nogen,$for$hvem$handlingen$eller$undladelsen$bliver$afgørende,$et$formuetab.”•

”Vildfarelse”:- Dvs.- uoverensstemmelse- mellem- gerningsmandens- opfattelse- og- den- besvegnesopfattelse-af-det-samme-forhold.-U1969.821H-”Dansk-Vagt-Selskabs-Patruljetjeneste”$

•

”Fremkalde,$ bestyrke$ eller$ udnytte”:- Kan- både- bestå- i- aktive- handlinger- (fremsættelse- af- urigtigeoplysninger),-og-passivitet-(fortielse-af-oplysninger,-f.eks.-ved-optagelse-af-lån).$

•

”Bestemmer”:- Dvs.- krav- om- kausalitet/årsagssammenhæng- ml.- fremkaldelsen- m.v.- af- vildfarelsen- ogden-tabvoldende-disposition.--U1982.490Ø-”Arbejdsløshedskassen”.-NB:-Gerningsmandens-forsæt-skalvurderes-på-tidspunktet-for-den-tabvoldende-disposition.-U1952.1002H-”Manufakturforhandleren”$

•

”Handling$eller$undladelse”:-Undladelsen-skal-være-udtryk-for-en-beslutning-hos-offeret-jf.-”snigeWsigW
indWsituationen”.$

•

”Formuetab”:- Tabet- af- et- formuegode,- krav- om- konkretisering- dvs.- ej- tilstrækkeligt- at- den- besvegnemister-muligheden-for-en-økonomisk-gevinst.$

•

”Eller$ nogen,$ for$ hvem$ handlingen$ eller$ undladelsen$ bliver$ afgørende”:- Formuetabet- skal- være- påførtden-umiddelbart-besvegne,-eller-en-anden-person,-der-er-direkte-berørt-heraf.-Det-er-ikke-tilstrækkeligt,at- der- er- tale- om- en- refleksvirkning,- idet- tabet- skal- være- direkte,- dvs.- primært- lovbestemte- elleraftalebestemte-fuldmagtssituationer.$

•

”Retsstridig”:- Beror- på- konkret- vurdering- af- situationen,- bl.a.- vedrørende- den- besvegnesforudsætninger- og- egen- handlemåde,- reklamesituationen.- U1969.821H- ”Dansk- Vagt- SelskabsPatruljetjeneste”.-Se-også-dom-af-5.-januar-2009-fra-Vestre-Landsret.$

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- alle- led- i- gerningsindholdet.- Er- gerningsmanden- vidende- om- dendisponerendes-vildfarelse?-Er-gerningsmanden-selv-i-en-vildfarelse?-Er-gerningsmanden-vidende-om,-atvildfarelsen-er-bestemmende?$

•

Fuldbyrdelsesmoment:- Når- formuetab- eller- væsentlig- risiko- herfor- er- indtrådt.- U1982.667V- ”Bolig- iSpanien”.$

•

Eksempel:-Svendborg-Værft-A/S,-overbelåning-(komp.-64W77),-skibsbelåning-på-Færøerne,-overbelåning(komp.-side-78-–-87)$

-

-

Advokatfirmaet-
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%
-

Databedrageri-

"
”§"279"a."For$ databedrageri$straffes$den,$som$for$derigennem$at$skaffe$sig$eller$andre$
uberettiget$vinding$retsstridigt$ændrer,$tilføjer$eller$sletter$oplysninger$eller$programmer$
til$ elektronisk$ databehandling$ eller$ i$ øvrigt$ retsstridigt$ søger$ at$ påvirke$ resultatet$ af$
sådan$databehandling.”•

§- 279- forudsætter- en- menneskelig- forestilling- (vildfarelse)- cfr.- en- maskines- ”forestilling”.- §- 279a- ertilføjet-mhp.-at-omfatte-sidstnævnte-situation.-

•

1.-led:-”ændrer,$tilføjer$eller$sletter”,-dvs.-opregnede-tilfælde-af-manipulation-

•

2.-led:-”eller$i$øvrigt$retsstridigt$søger$at$påvirke”,-generel-beskrivelse-af-manipulation.-

•

Fuldbyrdelsesmoment:- Forbrydelsen- fuldbyrdes- allerede- ved- ændringen,- dvs.- ej- krav- om- realiseretvinding-&-tab.-

•

Eksempler:-Dom-af-8.-januar-2007-fra-Kbh.-Byret-

-

-
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%

Afpresning-

4.-lektion-

”§"281."For$afpresning$straffes,$for$så$vidt$forholdet$ikke$falder$ind$under$§$288,$
1)$ den,$ som,$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$ uberettiget$ vinding,$ truer$ nogen$
med$ vold,$ betydelig$ skade$ på$ gods$ eller$ frihedsberøvelse,$ med$ at$ fremsætte$ usand$
sigtelse$for$strafbart$eller$ærerørigt$forhold$eller$åbenbare$privatlivet$tilhørende$forhold,$
2)$den,$som$truer$nogen$med$at$anmelde$eller$åbenbare$et$strafbart$forhold$eller$med$at$
fremsætte$ sande$ ærerørige$ beskyldninger$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$ en$
vinding,$ der$ ikke$ er$ tilbørligt$ begrundet$ ved$ det$ forhold,$ som$ har$ givet$ anledning$ til$

•
•
•

•

•
•

truslens$fremsættelse.”Afgrænsning- ift.- §- 288- (røveri):- Trues- der- med- øjeblikkelig- voldsanvendelse?- Sker- der- øjeblikkeligvoldsanvendelse?§-281-er-tæt-knyttet-til-§-260,-men-tvangen-skal-udøves-mhp.-at-opnå-uberettiget-vindingNr.-1:-Nær-tilknytning-til-§-260-nr.-1-(tvang)•
Trusler-om-uretmæssige-handlinger:-(udtrykkeligt-eller-stiltiende)$
•
”Vold$eller$trussel$om$vold”,-også-når-rettet-mod-andre-end-den-truede$
•
”Betydelig$skade$på$gods”-(cfr.-f.eks.-strejke),-UfR2002.1977Ø-(salg-af-pas)$
•
”Frihedsberøvelse”$
•
”Usand$sigtelse”:-urigtig-beskyldning-for-strafbart-eller-ærerørigt-forhold$
•
Privatlivskrænkelser-(se-kap.-27)$
$
Nr.-2:-Nær-tilknytning-til-§-260-nr.-2•
Retmæssige-handlinger-men-i-ulovligt-formål-(krav-om-misbrug-af-situationen):•
Anmelde-eller-åbenbare-strafbart-forhold•
Sande-ærerørige-beskyldninger•
Krav- om- at- ej- tilstrækkelig- sammenhæng- (tilbørligt$ begrundet)- mellemanmeldelse/beskyldning- og- formålet.- Tilbørlighedsvurderingen- er- konkret:- trussel- tilindbetaling-til-velgørende-forening-cfr.-U1968.512V-”Den-truede-butikstyv”Fuldbyrdelsesmoment:-når-truslen-er-kommet-til-offerets-kundskab,-dvs.-ikke-krav-om-at-berigelseer-realiseret-(såkaldt-”fremrykket-fuldbyrdelsesmoment”).Subjektive- krav:- Forsæt,- herunder- berigelsesforsæt- (foreligger- ikke,- hvis- antager- at- have- krav- påydelsen,-derimod-§-260)-

Retspraksis:• UfR1937.874Ø-(tvang-til-betale-erstatning,-ikke-berigelsesforsæt,-nr.-2)• UfR1968.512V-(tvang-overfor-butikstyv,-nr.-2)• UfR1988.813Ø-(bombesprængning-og-trussel-om-yderligere-sprængninger)-

-
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-Røveri”§" 288." For$ røveri$ straffes$ med$ fængsel$ indtil$ 6$ år$ den,$ som$ for$ derigennem$ at$
skaffe$ sig$ eller$ andre$ uberettiget$ vinding$ ved$ vold$ eller$ trussel$ om$ øjeblikkelig$
anvendelse$af$vold$
1)$fratager$eller$aftvinger$nogen$en$fremmed$rørlig$ting,$
2)$bringer$en$stjålen$ting$i$sikkerhed$eller$
3)$tvinger$nogen$til$en$handling$eller$undladelse,$der$medfører$formuetab$for$den$
overfaldne$eller$nogen,$for$hvem$denne$handler.$
Stk.$2.$Straffen$kan$stige$til$fængsel$i$10$år,$hvis$røveriet$har$haft$en$særlig$farlig$

•
•

•
•
•
•

•

•

•
-

karakter$eller$der$i$øvrigt$foreligger$særligt$skærpende$omstændigheder.”Definition:-Berigelsesforbrydelse-(3-former)-ved-anvendelse-af-vold-eller-trussel-om-øjeblikkeligvoldsanvendelse.”Vold”:-Vedrører-kun-vold-mod-person,-dvs.-kun-tyveri-når-tasken-rives/snappes-fra-ejeren.-§288-absorberer-ansvar-efter-§-244.-Der-kan-dog-straffes-i-sammenstød-med-§§-245-og-246,-hvisvolden-er-kvalificeret.-U1987.881Ø-”Vagtlægen””Trussel”:-både-verbalt-og-gennem-handling,-kan-”ligge”-i-situationen.-Der-stilles-ikke-krav-omspecifikation-af-voldsudøvelsen.Afgrænsning-ift.-afpresning-jf.-§-281:-Hvis-trussel-om-”øjeblikkelig”-vold-skal-forholdet-henføresunder-§-288-ellers-§-281.Subjektive- krav:- Forsæt,- berigelsesforsæt- må- foreligge- ved- voldens- udøvelse/truslensfremsættelse,-ellers-straf-for-legemsangreb-og-tyveri.Nr.- 1:- ”Fremmed$ rørlig$ ting”:- dvs.- cfr.- gerningsmandens.- ”Fratager”:- dvs.- borttagesumiddelbart,- ”Aftvinger”:- dvs.- tvungen- overlevering.- Fuldbyrdelsesmoment:- Nårfratagelsen/aftvingelsen-er-sket.-Nr.- 2:- ”Bringer$ en$ stjålen$ ting$ i$ sikkerhed”:- Dvs.- når- vold/trussel- om- vold- anvendes- hertil,eksempel:- vold- under- flugt- fra- tyveri.- Krav- om- tidsmæssig- sammenhæng- jf.- U1999.187Ø.Subjektive- krav:- forsæt.- Fuldbyrdelsesmoment:- voldens- anvendelse/truslens- fremsættelse.U1984.685Ø-”Laks-på-Hovedbanegården”,-U1982.206V-”Vold-i-bageriet”Nr.-3:-”Tvinger$nogen$til$en$handling$eller$undladelse,$der$medfører$formuetab…”:-Dvs.-ikke-kun”ting”,- eksempel:- tvunget- udstedelse- af- et- gældsbrev,- eller- tvang- mod- en- taxa_chauffør- jf.U1947.1027H.-Subjektive-krav:-forsæt.-Fuldbyrdelsesmoment:-når-formuetabet-er-lidt.Stk.- 2:- Mulighed- for- strafskærpelse- hvis- ”særlig$ farlig$ karakter”:- anvendelse- af- skarpladtevåben,-antallet-af-røverier,-udbyttets-størrelse,-professionel-planlægning-m.v.-

-
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Underslæb-

5.-lektion-

”§" 278." For$ underslæb$ straffes$ den,$ som$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$
uberettiget$vinding$
1)$tilegner$sig$en$fremmed$rørlig$ting,$der$er$i$hans$varetægt,$uden$at$forholdet$falder$ind$
under$§$277,$
2)$fragår$modtagelsen$af$pengelån$eller$andet$lån$til$eje$eller$af$en$ydelse,$for$hvilken$der$
skal$svares$vederlag,$
3)$uretmæssig$forbruger$ham$betroede$penge,$selv$om$han$ikke$var$forpligtet$til$at$holde$
disse$afsondrede$fra$sin$egen$formue.$
Stk.$ 2.$ Bestemmelsen$ i$ stk.$ 1,$ nr.$ 1,$ omfatter$ ikke$ dispositioner$ over$ købte$ genstande,$
med$ hensyn$ til$ hvilke$ en$ sælger$ har$ forbeholdt$ sig$ ejendomsret,$ indtil$ købesummen$ er$
betalt.”•

”Rørlig$ting”:-fysisk-genstand-cfr.-immaterielle-rettigheder-

•

”Fremmed”:-dvs.-cfr.-gerningsmandens.-Hvornår-er-ejendomsretten-overgået-til-køber?--

•

Stk.-2:-Ej-underslæb-når-ifm.-ejendomsforbehold-ved-afbetalingssalg,-kan-dog-evt.-være-bedrageri-jf.-§279-ift.-sælger-(overvej-forsætsproblemer).-

•

Dispositioner- over- egne- genstande- kan- være- skyldnersvig- jf.- §- 283.- Dispositioner- over- ejerløsegenstande- kan- være- ulovlig- omgang- med- hittegods- jf.- §- 277.- Vedr.- ægtefæller:- Hvis- bodel- tilhørertingen?-

•

Konsignationsforhold- (levering- under- ejendomsforbehold- mhp.- videresalg):- kan- straffes- efter- §- 278:U1981.559V-”Symaskinerne,-ej-gyldig-aftale”.-

•

Lejeforhold:-Som-udgangspunkt-er-tilegnelse-strafbart-efter-§-278-stk.-1,-men-må-afgrænses-af-stk.-2:Skal-ejendomsretten-overgå-til-lejer-ved-aftalens-udløb?-

•

Kommissionsforhold:-Tilegnelse-vil-være-strafbart,-idet-tingen-er-fremmed-ift-kommissionæren-

•

Kontantkøb:- Tingen- betragtes- som- fremmed- indtil- købesummen- er- betalt- jf.- U1938.824V- ”Dentilegnede-ko”-

•

”Varetægt”:-Se-Hurwitz´-inddeling-af-varetægtsbegrebet.--

•

”Tilegner”:-Dvs.-krav-om-råden-som-ejer,-faktisk-anvendelse,-forbrug,-videresalg-el.-lign.-

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- både- vinding- og- tab,- forsæt- kan- foreligge- når- blot- tabsrisiko.- U1943.949Ø”Marinesoldaten”.-U1957.649Ø-”Advokatfuldmægtig”.-U1982.667V-”Bolig-i-Spanien”.-

-

-
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•

Fuldbyrdelsesmoment:-Genstandens-tilegnelse-

•

Stk.-1,-nr.-2:-”fragår$modtagelsen$af$pengelån$eller$andet$lån”:-Nr.-2-supplerer-bedrageribestemmelsenjf.-§-279-i-tilfælde,-hvor-der-ikke-foreligger-vildfarelse.-

•

Fuldbyrdelsesmoment:- ”At$ fragå$ modtagelsen”,- der- gælder- ingen- kvalificerende- krav- mht.- måden,hvorpå-

modtagelsen-

fragås.-

Bemærk:-

FREMRYKKET-

fuldbyrdelsesmoment-

ift.-

øvrige-

berigelsesforbrydelser,-da-ej-krav-om-formuetab-eller-risiko-herfor.•

Stk.-1,-nr.-3:-”Uretmæssig$forbruger$ham$betroede$penge”:-afgrænses-ift.-stk.-1-derved,-at-tingen-kanvære-undergivet-gerningsmandens-ejendomsret.-Vedrører-kun-penge.-

•

”Betroet”:- typetilfælde:- advokat,- postbud,- kasserer,- dvs.- personer- der- som- led- i- deres- erhverv- fårbetroet- penge.- U1982.1187V- ”Kasseekspedienten”.- U1992.772V- ”Pengene- på- bankkontoen”.Yderligere-eksempel-er-penge-deponeret-i-lukket-kuvert.-

•

”Uretmæssigt”:- Hvad- er- pengene- anvendt- til?- Var- det- på- anvendelsestidspunktet- usikkert,- ompengene-ville-være-til-rådighed-på-det-aftalte-tidspunkt?-Samlet-vurdering.-

•

Subjektive- krav:- Forsæt- til- vinding- og- tab,- forsæt- kan- foreligge- når- blot- tabsrisiko.- U1952.1102H”Manufakturforhandleren”-

•

Fuldbyrdelsesmoment:-Når-pengene-er-forbrugt-og-ej-muligt-at-reetablere.-

-

-
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Mandatsvig-

”§"280."For$mandatsvig$straffes,$for$så$vidt$forholdet$ikke$falder$ind$under$§§$276L279$a,$
den,$som$for$derigennem$at$skaffe$sig$eller$andre$uberettiget$vinding$påfører$en$anden$
formuetab$
1)$ved$misbrug$af$en$for$ham$skabt$adgang$til$at$handle$med$retsvirkning$for$denne$eller$
2)$ ved$ i$ et$ formueanliggende,$ som$ det$ påhviler$ ham$ at$ varetage$ for$ den$ anden,$ at$

•

handle$mod$dennes$tarv.”Definition:- uberettiget- vinding- ved- misbrug- af- adgang- til- at- handle- med- retsvirkning- for- andre,- se- tilillustration-U1957.778H:-•

Afgørelsen- vedrørte- bl.a.- 4- tiltalepunkter- for- mandatsvig- i- forbindelse- med- en- bankdirektørslångivning.- Det- første- tilfælde- vedrørte- lån- til- uberettiget- finansiering- af- et- selskab- uden- nogenform- for- sikkerhedsstillelse.- Lånet- blev- ikke- tilbagebetalt,- hvorved- banken- led- et- tilsvarende- tab.Tiltalte-blev-frifundet-for-mandatsvig-med-den-begrundelse,-at-det-trods-risiko-for-banken-fandtesbetænkeligt,- at- han- havde- det- fornødne- forsæt,- idet- selskabet- ikke- på- långivningstidspunktet”fremkaldte$nærliggende$frygt$for$manglende$betalingsLudygtighed.”-

•

Bestemmelsen-er-subsidiær-i-forhold-til-§§-276c279-a-(såkaldt-”udtrykkeligt-subsidiaritet”).-

•

Nr.- 1:- ”misbrug$ af$ en$ for$ ham$ skabt$ adgang$ til$ at$ handle$ med$ retsvirkning”,- såkaldtlegitimationsmisbrug:- Afgrænsning- ift- nr.- 2:- Påhviler- det- vedkommende,- at- varetage- den- andensformueinteresser- (advokat,- revisor)- U1970.838V- ”Sparekassedirektøren”- (så- er- det- nr.- 2),- eller- harvedkommende- blot- en- faktisk/”skabt”- adgang- til- at- handle- med- retsvirkning- for- denne?- U1993.667H”Overassistenten-på-amtet”-(så-er-det-nr.-1).-

•

Checks:- Bankernes- garantiordning:- Trassatbanken- forpligter- sig- til- overfor- andre- banker- at- indløsechecks- op- til- 1000- kr.- uanset- om- der- er- dækning;- tilsvarende- gælder- Dankort- op- til- 3000- kr.- Såfremtchecken- er- dækningsløs- foreligger- overtrædelse- af- §- 280- nr.- 1,- men- vær- opmærksom- påforsætsproblemer:- Ved- checkudsteder- at- overtræk?- Tror- checkudsteder- at- banken- vil- acceptereovertræk?-Anvendelse-af-stjålne-checks-(som-falder-udenfor-garantiordningen)-straffes-jf.-§-279,-evt.-§171-hvis-falsk-navn-(bemærk:-efter-praksis-straffes-ikke-i-sammenstød-mellem-§-279-og-§-171).-

•

Nr.-2:-”$i$et$formueanliggende,$som$det$påhviler$ham$at$varetage$for$den$anden,$at$handle$mod$dennes$
tarv”,-eksempler:-Direktør-for-et-selskab,-advokat,-bestyrer,-værge-m.v.-

-
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Skyldnersvig-

•
•

•
•

-

”§"283.$ For$ skyldnersvig$ straffes$ den,$ som$ for$ derigennem$ at$ skaffe$ sig$ eller$ andre$
uberettiget$vinding$
1)$ afhænder,$ pantsætter$ eller$ på$ anden$ måde$ råder$ over$ ham$ tilhørende$ gods,$ hvorover$
tredjemand$har$erhvervet$en$rettighed,$med$hvilken$handlingen$er$uforenelig,$
2)$efter$at$hans$bo$er$taget$under$konkursbehandling,$eller$forhandling$om$tvangsakkord$
uden$ for$ konkurs$ er$ åbnet,$ foretager$ handlinger,$ der$ går$ ud$ på,$ at$ boets$ ejendele$ og$
fordringer$ikke$kommer$fordringshaverne$til$gode,$
3)$ ved$ falske$ foregivender,$ forstikkelse,$ proformaretshandler,$ betydelige$ gaver,$
uforholdsmæssigt$ forbrug,$ salg$ til$ underpris,$ betaling$ af$ eller$ sikkerhedsstillelse$ for$
uforfaldne$ gældsposter$ eller$ på$ anden$ lignende$ måde$ unddrager$ sine$ ejendele$ eller$
fordringer$fra$at$tjene$sine$fordringshavere$eller$nogen$enkelt$af$disse$til$fyldestgørelse.$
Stk.$2.$Er$handlinger$af$den$under$nr.$3$angivne$art$foretaget$til$begunstigelse$af$en$
fordringshaver,$bliver$denne$dog$kun$at$straffe,$hvis$han$på$en$tid,$da$han$forudså,$at$
skyldnerens$konkurs$eller$betalingsstandsning$var$umiddelbart$forestående,$har$bestemt$
skyldneren$til$at$yde$ham$sådan$begunstigelse.”Definition:- Dispositioner- over- egne- formuegoder,- hvorved- rettighedshaveres- eller- kreditorersadgang-til-fyldestgørelse-krænkes.Bestemmelsen-opregner-3-beskyttelsesobjekter:o Nr.,1:-Dispositioner-over-gods-i-strid-med-tredjemands-rettighed.-Eksempler:-Pant,-udlæg,servitutter- m.v.- Det- er- en- forudsætning,- at- den- pågældende- rettighed- er- lovligt- stiftet(f.eks.-kan-der-ikke-straffes-ved-råden-i-strid-med-sikkerhedstransport-i-feriepenge,-som-eruoverdragelige).- Der- er- endvidere- en- forudsætning,- at- der- ikke- foreligger- konkreteugyldighedsgrunde- (f.eks.- skyldners- umyndighed).- Det- er- uklart- i- retspraksis,- hvorvidtsikringsakt- er- en- forudsætning- for- strafansvar- (f.eks.- tinglysning- af- pant).- Den- strafbarehandling-består-i-enhver-råden,-der-er-uforenelig-med-tredjemands-rettighed.-Subjektivt:Krav-om-forsæt,-herunder-kendskab-til-rettigheden-samt-at-dispositionen-strider-herimod.o Nr., 2:- Krænkelse- af- kreditorernes- ret- til- fyldestgørelse- ifm.- konkurs.- Finder- aleneanvendelse- ”under$ konkursbehandling”- eller- når- ”forhandling$ om$ tvangsakkord$ uden$ for$
konkurs$ er$ åbnet”.- Den- strafbare- handling- består- i- at- unddrage- kreditorernefyldestgørelsesmulighed- i- skyldners- ejendele.- Subjektivt:- krav- om- forsæt,- herunderkendskab- til- konkursen/tvangsakkorden- samt- at- dispositionen- forringer- kreditorernesfyldestgørelsesmulighed.o Nr., 3:- Krænkelse- af- adgangen- til- både- individualforfølgning- og- universalforfølgning:Eksempelvis-gemme-ting-under-udlægsforretning-(individualforfølgning)-eller-i-forbindelsemed- frivillig- likvidation- (universalcforfølgning).- Den- strafbare- handling- består- idispositioner,- der- er- usædvanlige- og- uforsvarlige,- hvilket- bestemmelsen- eksemplificerer.Derimod- kan- sædvanlige- dispositioner- straffrit- foretages.- Subjektivt:- krav- om- forsæt,herunder- kendskab- til- den- økonomiske- situation- samt- dispositionens- usædvanlige- ogforringende-karakter.Stk., 2:- Bestemmelsen- indsnævrer- strafansvar- for- kreditors- medvirken- ift.- det- almindeligemedvirkensansvar-i-§-23:-Krav-om-særlig-aktivitet,-som-er-”bestemmende”-for-skyldner.Eksempler:,VLcdom-af-17.-maj-1995-(komp.-side-88),-stk.-1,-nr.-1-og-dom-af-21.-december-2006-fraKøbenhavns-Byret,-stk.-1,-nr.-3.-

-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
6.-lektion-

-

Åger!
”§"282.! For! åger! straffes! den,! som! udnytter! en! anden! persons! betydelige! økonomiske!
eller! personlige! vanskeligheder,! manglende! indsigt,! letsind! eller! et! bestående!
afhængighedsforhold! til! i! et! aftaleforhold! at! opnå! eller! betinge! en! ydelse,! der! står! i!
væsentligt!misforhold!til!modydelsen,!eller!som!der!ikke!skal!ydes!vederlag!for.”•

Formål:-at-beskytte,-der-er-i-en-underlegenhedstilstand,-mod-at-blive-udnyttet.-

•

”Betydelige! økonomiske! eller! personlige! vanskeligheder”:- Typeområde:- långivning- til- personer- iøjeblikkelig- vanskelig- situation- mod- betaling- af- urimeligt- høj- rente,- eksempelvis- konkurstruedepersoner-eller-personer-der-ønsker-at-dække-over-berigelseskriminalitet-(økonomiske-vanskeligheder),salg- af- livsnødvendig- medicin- til- overpris- (personlige- vanskeligheder).- U1981.861V- ”De- mangekortfristede-lån”.-

•

”Manglende!indsigt!og!letsind”:-Både-manglende-generelt-og-konkret,-vær-opmærksom-på-afgrænsningift- §- 279:- er- det- centrale- offerets- vildfarelse- (§- 279)- eller- vedkommendes- manglende- evne- til- atoverskue-konsekvenser-(§-282)?--U1965.203Ø-”Tagrenderne”!

•

”Et!bestående!afhængighedsforhold”:-U1976.638-”Plejehjemspatienten”!

•

”Udnytter”:- Dels- et- krav- om- årsagssammenhæng- ml.- underlegenhedstilstanden- og- den- uretmæssigedisposition,-dels-et-krav-om-groft-misbrug.!

•

”Væsentligt!misforhold”:-Dvs.-konkret-sammenligning-af-de-økonomiske-goders-værdi.-Bestemmelsenomfatter-også-gaver!

•

Subjektive- krav:- Forsæt,- kendte- gerningsmanden- til- offerets- situation?- Kendte- gerningsmandengodernes-reelle-økonomiske-værdi?!

•

Fuldbyrdelsesmoment:-modtagelsen-af-ydelsen-eller-indgåelse-af-aftale-herom!

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Hæleri”§"290.! For! hæleri! straffes! med! bøde! eller! fængsel! indtil! 1! år! og! 6! måneder! den,! som!
uberettiget! modtager! eller! skaffer! sig! eller! andre! del! i! udbytte,! der! er! opnået! ved! en!
strafbar!lovovertrædelse,!og!den,!der!uberettiget!ved!at!skjule,!opbevare,!transportere,!
hjælpe! til! afhændelse! eller! på! lignende! måde! efterfølgende! virker! til! at! sikre! en! anden!
udbyttet!af!en!strafbar!lovovertrædelse.!
Stk.!2.! Straffen! kan! stige! til! fængsel! i! 6! år,! når! hæleriet! er! af! særlig! grov! beskaffenhed!
navnlig! på! grund! af! forbrydelsens! erhvervsmæssige! karakter! eller! som! følge! af! den!
opnåede!eller!tilsigtede!vinding,!eller!når!et!større!antal!forbrydelser!er!begået.!
Stk.!3.!Straf!efter!denne!bestemmelse!kan!ikke!pålægges!den,!som!modtager!udbytte!til!
sædvanligt! underhold! fra! familiemedlemmer! eller! samlever,! eller! den,! der! modtager!
udbytte!som!normalt!vederlag!for!sædvanlige!forbrugsvarer,!brugsting!eller!tjenester.”-

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Generelt:-hæleribestemmelsen-kriminaliserer-modtagelsen-af-udbytte-der-stammer-fra-enhver-strafbarhandling,- herunder- overtrædelser- af- særlovgivning- f.eks.- Ophavsretsloven- (piratkopiering),Værdipapirhandelsloven-(insiderhandel).Der- kan- alene- straffes- for- hæleri,- såfremt- vedkommende- ikke- kan- straffes- for- medvirken- til- denforudgående-berigelsesforbrydelse.Afgrænsning- ml.- medvirken- til- en- berigelsesforbrydelse- og- hæleri:- Er- opfordringen- så- konkret,- at- derkan-straffes-for-medvirken?-Hvis-ikke-konkretiseret->-hæleri”Udbytte”:-omfatter-genstande-og-penge,-der-kan-identificeres-som-direkte-udbytte-ved-kriminaliteten,herunder- identificerbare- surrogater- (penge- fra- salg- af- stjålne- genstande),- og- det- er- således- udenbetydning,-om-der-er-tale-om-det-direkte-udbytte-(det-stjålne-TV-f.eks.),-eller-et-substitut-(pengene-frasalget-af-TVet,-eller-bytte-f.eks.).Der- er- uden- betydning,- at- udbyttet- er- gået- gennem- flere- omsætningsled- (fra- tyven- til- 1.- køber- til- 2.køber-etc.)1.- led:- ”Modtager! eller! skaffer! sig! eller! andre! del! i”:- Det- er- uden- betydning,- hvorledes- udbyttetmodtages,-dvs.-strafbart-som-hæleri-uanset-som-gave,-køb,-bytte,-leje,-forbrug-etc.-Der-vil-i-praksis-blivelagt-betydelig-vægt-på-omstændighederne-ifm-modtagelsen,-f.eks.-U1944.186-Ø-”Cykeldæk”-(bemærkforsætsproblematikken),-U1982.1172V-”Restauratøren”.2.-led:-”!at!skjule,!opbevare,!transportere,!hjælpe!til!afhændelse!eller!på!lignende!måde!virker!til!at!sikre!
en! anden! udbyttet”:- Omfatter- andre- handlinger- der- tilsigter- at- opretholde- tilstanden.- U1977.596Ø”Omlæsning-af-koster”Subjektive- krav:- Forsæt,- kravet- er- tillige- opfyldt,- når- genstanden- er- modtaget- i- god- tro,- menerhververen-senere-bliver-opmærksom-på-den-rette-sammenhæng,-og-på-trods-heraf-fortsat-disponererover-genstanden.-Der-kan-ofte-forekomme-faktiske,-forsætsudelukkende-vildfarelser.-NB:-Hæleriforbrydelsen-er-placeret-i-berigelseskapitlet-men-der-stilles-ikke-krav-om-tab/vinding-idet-denstrafbare- handling- består- i- den- fortsatte- opretholdelse- af- den- tidligere- forbrydelse,- U1958.543H”Stjålne-frimærker-som-betaling”-(straffet-som-groft-uagtsomt-jf.-§-303).Modtagelsen- skal- være- ”uberettiget”:- Hermed- sigtes- til- atypiske- handlinger,- eksempelvis- modtageudbytte-for-at-give-til-politiet-samt-bankpersonales-modtagelsen-af-penge-(Hvidvaskloven).Stk.- 3:- Ej- strafbart- at- modtaget- udbytte- til- sædvanligt- underhold- i- modsætning- til- luksusgaver.- Skalvurderes-konkret.-

-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
Bestemmelsen-blev-indført-i-2001,-og-det-anføres-i-bemærkningerne-ved-lovforslaget-fremsættelse-den-21.marts-2001:”I! betragtning! af! det! meget! vide! omfang,! som! den! foreslåede! bestemmelse! vil! få,! er! der!
efter!udvalgets!opfattelse!behov!for!en!begrænsning!vedrørende!udbytte,!der!anvendes!til!
almindeligt!underhold!m.v.!
Udvalget! henviser! i! den! forbindelse! til,! at! den! norske! straffelovs! generelle!
hæleribestemmelse! indeholder! en! sådan! begrænsning,! hvorved! f.eks.! overladelse! af! mad!
til! en! ægtefælle! eller! et! barn! holdes! uden! for! bestemmelsen,! men! ikke! overladelse! af!
luksusgaver.! Det! samme! gælder! forretningsdrivende,! som! sælger! mad,! klæder! og! andre!
forbrugsvarer! til! almindelige! forbrugere.! Det! nævnes! i! de! norske! forarbejder,! at! en!
kioskejer,! som! fra! sin! kiosk! har! set! en! person! sælge! narkotika,! ikke! kan! straffes! for!
-

efterfølgende!at!have!solgt!aviser!eller!madvarer!til!narkotikahandleren.”-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

7.-lektion-

Brugstyveri”§"293.!Den,!som!uberettiget!bruger!en!ting,!der!tilhører!en!anden,!straffes!med!bøde!eller!
fængsel! indtil! 1! år,! medmindre! forholdet! er! omfattet! af! §!293! a.! Under! skærpende!
omstændigheder,!navnlig!når!tingen!ikke!bringes!tilbage!efter!brugen,!kan!straffen!stige!til!
fængsel!i!2!år.!
Stk.!2.! Den,! der! uberettiget! hindrer! en! anden! i! helt! eller! delvis! at! råde! over! ting,! straffes!
med!bøde!eller!fængsel!indtil!1!år.!Straffen!kan!stige!til!fængsel!i!2!år,!hvor!der!er!tale!om!
overtrædelser! af! mere! systematisk! eller! organiseret! karakter,! eller! der! i! øvrigt! foreligger!
særligt!skærpende!omstændigheder.”Stk.%1:%
Afgrænsningen-i-forhold-til-§-276-er,-hvorvidt-der-foreligger-”tilegnelse”,-idet-§-293-vedrører-”brugen”-afgenstanden,-f.eks.-en-cykel.Tilføjelsen-”!navnlig!når!tingen!ikke!bringes!tilbage!efter!brugen”-understreger,-at-det-forhold,-at-tingenikke-bringes-tilbage-ikke-i-sig-selv-statuerer-tilegnelse.Uberettiget- pantsætning- af- andres- ting- straffes- efter- §- 276,- da- pantsætning- sædvanligvis- udgør”tilegnelse”.Det- typiske- område- er- eksempelvis- brug- af- cykler,- men- brug- af- en- container- til- affald- eller- en- andenscomputer/telefon-kan-ligeledes-straffes-efter-§-293.Brug-af-oplysninger-fra-et-EDBOanlæg-er-ikke-strafbart-efter-§-293.Alene- ”uberettiget”- brug- er- strafbar:- Strafansvar- kan- være- udelukket- pga.- familierelation- eller- særligpraksis-på-en-arbejdsplads-(udlån-af-service-eller-kopimaskine).-Se-U1963.1029V-(brug-af-sin-fars-bil-udentilladelse,-frifundet).Subjektivt:-Krav-om-forsæt,-hvilket-er-udelukket,-hvis-gerningsmanden-gik-ud-fra,-at-der-forelå-samtykke-tilbrugen.%
%
Stk.%2:Kriminaliserer-det-at-hindre-en-andens-brug.Herunder-hører-også-elektroniske-rådighedshindringer,-eksempelvis-”eOmailObomber”.Den-strafbare-handling-består-i-at-lægge-hindringer-i-vejen,-herunder-nægter-at-udlevere-en-ting.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Brugstyveri-af-motorkøretøjer”§"293"a.!For!brugstyveri!af!motorkøretøj!straffes!med!bøde!eller!fængsel!indtil!1!år!og!6!
måneder!den,!der!uberettiget!bruger!et!motorkøretøj,!der!tilhører!en!anden.!Under!særligt!
skærpende!omstændigheder,!herunder!navnlig!i!gentagelsestilfælde,!kan!straffen!stige!til!
fængsel!i!4!år.”-

Bestemmelsen-kriminaliserer-brugstyveri-af-motorcykler-og-biler,-så-strafferammerne-svarer-til-§-285-og-§286.Forsinket-returnering-af-en-lejet-bil-udgør-ikke-automatisk-brugstyveri:-For-det-første-skal-overskridelsenvære-”væsentlig”,-og-for-det-andet-er-bestemmelsen-uanvendelig-pga.-mgl.-forsæt,-hvis-gerningsmandentror,-at-udvidet-leje-er-accepteret-mod-betaling.Tilegnelse-af-genstande-fra-en-brugsstjålet-bil-straffes-efter-§-276-(og-altså-ikke-§-278).-Hvis-lejeren-af-en-biltilegner-sig-bilen,-straffes-forholdet-efter-§-278,-stk.-1,-nr.-1.-

-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

-

Insiderhandel-og-kursmanipulationRetsgrundlaget-findes-i-Værdipapirhandelslovens-kap.-10-om-”Misbrug-af-intern-viden,-kursmanipulationog-foranstaltninger-til-modvirkning-af-markedsmisbrug”.• Kapitel-10-er-opbygget-som-følger:-

-

-

•

o
o
o
o
o
o

§-34:-Definerer-”intern-viden”,-”offentliggjort”-m.v.§-35:-Forbud-mod-insiderhandel-(kaldes-sammen-med-§-36-”insiderforbuddene)§-36:-Forbud-mod-videregivelse-af-intern-viden.§-37:-Krav-om-interne-regler-for-udstedere-af-værdipapirer.§-38:-Definition-på-kursmanipulation.§-39:-Forbud-mod-kursmanipulation--

o

”Handel" med" værdipapirer" foretaget" af" en" person," der" på" handelstidspunktet" er" i"
besiddelse"af"endnu"ikke"offentliggjorte"oplysninger,"som,"hvis"de"blev"offentliggjort,"ville"
kunne"på"virke"kursen"på"de"handlende"værdipapirer"væsentligt.”-

Definition-på-insiderhandel:--

•

Insiderhandel-består-således-i-misbrug-af-en-oplysningsmæssig-fordel.-

•

Definition-på+kursmanipulation:o

”Handlinger"eller"undladelser,"der"er"egnet"til"at"påvirke"kursen"på"værdipapirer,"således"at"
denne"ikke"længere"svarer"til"værdipapirernes"reelle"markedsværdi.”-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
•

-

•

Anvendelsesområdet-for-VPLs-kap.-10-er-primært-børsnoterede-værdipapirer:”§"34." Reglerne" i" dette" kapitel" omfatter" misbrug" af" intern" viden" og"
kursmanipulation" samt" foranstaltninger" til" modvirkning" af" markedsmisbrug"
vedrørende""
1)" værdipapirer," der" er" optaget" til" notering" eller" handel" på" en" fondsbørs," en"
autoriseret" markedsplads" eller" et" tilsvarende" reguleret" marked" for" værdipapirer"
samt" værdipapirer," for" hvilke" der" er" indgivet" en" anmodning" om" optagelse" til"
notering"eller"handel"på"sådanne"markeder,"og""
2)"værdipapirer,"der"ikke"selv"er"omfattet"af"nr."1,"men"som"er"knyttet"til"et"eller"
flere"værdipapirer"som"nævnt"i"nr."1,"samt"andele"omfattet"af"§"2,"stk."1,"nr."4.”""
"
Bestemmelsen- omfatter- værdipapirer- optaget- til- handel- på- Københavns- Fondsbørseller- andre- regulerede- markeder,- herunder- udenlandske.- Handel- med- unoteredeværdipapirer-er-således-ikke-omfattet-af-bestemmelsen,-medmindre-værdipapiret-erknyttet- til- et- noteret- værdipapir- (eksempelvis- futures,- optioner- ogterminsforretninger,-der-vedrører-børsnoterede-aktier).-

"

•

Intern+viden:-Er-defineret-i-§-34,-stk.-2-og-3:”Stk." 2." Ved" intern" viden" forstås" specifikke" oplysninger," som" ikke" er" offentliggjort," om"
udstedere" af" værdipapirer," værdipapirer" eller" markedsforhold" vedrørende" disse," som" må"
antages" mærkbart" at" få" betydning" for" kursdannelsen" på" et" eller" flere" værdipapirer," hvis"
oplysningerne"blev"offentliggjort."En"oplysning"anses"for"offentliggjort,"når"der"er"sket"en"
for" markedet" generel" og" relevant" videreformidling" af" denne." Som" sådan" offentliggørelse"
anses" meddelelse" til" en" fondsbørs," en" autoriseret" markedsplads" eller" et" tilsvarende"
reguleret"marked,"når"oplysningen"er"videresendt"herfra.""
"
Stk."3."I"stk."2"forstås"ved:""
1)"Specifikke"oplysninger:"oplysninger,"der""
a)" vedrører" forhold," der" foreligger" eller" med" rimelighed" kan" forventes" at" komme" til" at"
foreligge," eller" en" begivenhed," der" er" indtrådt" eller" med" rimelighed" kan" forventes" at"
indtræde,"og""
b)" er" tilstrækkelig" præcise" til," at" der" kan" drages" en" konklusion" med" hensyn" til" de"
pågældende" begivenheders" eller" forholds" forventede" indvirkning" på" kursdannelsen" på" de"
pågældende"værdipapirer.""
2)"Oplysninger,"som"må"antages"mærkbart"at"få"betydning"for"kursdannelsen"på"et"eller"
flere"værdipapirer:"Oplysninger,"som"en"fornuftig"investor"må"antages"at"ville"benytte"som"
en"del"af"grundlaget"for"sine"investeringsbeslutninger.""

•

•
•
•

Offentliggørelse:- Anses- for- sket- når- Fondsbørsen- m.v.- har- videresendt- oplysningen;- der- kan- dogforekomme-tilfælde,-hvor-oplysningen-har-fået-en-så-generel-udbredelse,-at-der-ikke-længere-er-taleom-intern-videnEksempler- på- specifikke- selskabsoplysninger:- årsregnskabsmeddelelsen,- delårsrapporter,enkeltstående-begivenheder-af-større-betydning-(fusion,-større-kontrakter-m.v.)Intern- viden- omfatter- også- kendskab- til- ændring- af- diskonto- eller- skattelovgivning- m.v.,- som- kanpåvirke-kursen.Formuleringen-”eller"markedsforhold"vedrørende"disse”-knytter-sig-til-viden-om-tredjemands-planerom-køb-eller-salg-af-en-betydelig-mængde-af-et-bestemt-værdipapir,-og-er-således-intern-viden.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
•
•

-

•
•

Kendskab-til-rygter-og-generelle-forventninger-statuerer-ikke-intern-viden.Oplysningerne-skal-være-kursrelevante"”må"antages"mærkbart"at"få"betydning"for"kursdannelsen”og-beror-således-på-den-forventede-adfærd-hos-markedsdeltagerne.Bemærk,-at-der-ikke-stilles-krav-om-en-væsentlig-betydning-for-kursdannelsenPersonkredsen:--

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Forbuddet-mod-insiderhandel-

•
•

•
"

•

”§"35." Køb," salg" og" tilskyndelse" til" køb" eller" salg" af" et" værdipapir" må" ikke" foretages" af"
nogen,"der"har"intern"viden,"som"kan"være"af"betydning"for"handelen."
Stk."2."Bestemmelsen"i"stk."1"finder"ikke"anvendelse"på""
1)" køb" af" værdipapirer," der" sker" som" et" nødvendigt" led" i" gennemførelsen" af" et" fremsat"
offentligt" købstilbud" med" det" formål" at" få" kontrol" over" et" selskab," der" har" en" eller" flere"
aktieklasser"optaget"til"notering"eller"handel"på"en"fondsbørs,"en"autoriseret"markedsplads"
eller" et" tilsvarende" reguleret" marked" for" værdipapirer," såfremt" den" interne" viden" er"
erhvervet"i"forbindelse"med"en"undersøgelse"af"selskabet,"der"er"foretaget"med"henblik"på"
fremsættelsen"af"købstilbuddet,"og""
2)"køb"og"salg"af"værdipapirer,"der"gennemføres"for"at"opfylde"en"forpligtelse,"forudsat"at"
denne" forpligtelse" er" forfalden" på" tidspunktet" for" handelens" gennemførelse" og" at"
forpligtelsen" er" baseret" på" en" aftale," der" er" indgået," før" den" pågældende" person" kom" i"
besiddelse"af"intern"viden.""
Stk." 3." Uanset" bestemmelsen" i" stk." 1" kan" værdipapirhandlere" og" disse" virksomheders"
ansatte" loyalt" udføre" en" kundes" ordre." Endvidere" kan" sådanne" personer" foretage"
sædvanlig" handel," såfremt" handelen" sker" som" et" normalt" led" i" værdipapirhandlerens"
funktion"som"market<maker"i"det"pågældende"værdipapir.""
Stk." 4." Bestemmelsen" i" stk." 1" finder" ikke" anvendelse" på" transaktioner," der" udføres" af" en"
suveræn" stat," en" sådan" stats" centralbank," Det" Europæiske" System" af" Centralbanker" eller"
den," der" agerer" på" disses" vegne," når" transaktionerne" sker" som" led" i" vedkommendes"
pengepolitik,"valutapolitik"eller"gældsforvaltningspolitik.""
Stk." 5." Bestemmelsen" i" stk." 1" finder" ikke" anvendelse" på" handel" med" egne" aktier" i"
tilbagekøbsprogrammer" eller" med" værdipapirer" som" led" i" stabilisering" af" kursen" på" et"
værdipapir," forudsat" at" sådanne" transaktioner" gennemføres" i" overensstemmelse" med"
Kommissionens"forordning"(EF)"nr."2273/2003"af"22."december"2003"om"gennemførelse"af"
Europa<Parlamentets" og" Rådets" direktiv" 2003/6/EF" med" hensyn" til"
tilbagekøbsprogrammer"og"stabilisering"af"finansielle"instrumenter.”"
§-35-indeholder-forbuddet-mod-insiderhandel."
Personkredsen:- Enhver- (dvs.- ikke- sondring- ml.- primære- og- sekundære- insidere).- Det- er- udenbetydning-om-vedkommende-har-en-selskabsretlig-eller-kontraktsretlig-tilknytning-til-det,-selskab,der-har-udstedt-de-omhandlede-værdipapirer.-"
Bevisbedømmelsen:-Det-er-alene-et-krav,-at-vedkommende-vidste-eller-burde-vide,-at-der-var-taleom-intern-viden-jf.-§-34.-Se-til-illustration-UfR1995.905H:"
”Det"tiltrædes,"at"tiltalte"navnlig"i"kraft"af"sin"stilling"i"virksomheden"og"som"professionel"
på" området" [økonomichef]" i" hvert" fald" har" anset" det" for" overvejende" sandsynligt," at" der"
ville" ske" et" fald" i" kursen" på" S<aktien," såfremt" den" viden," han" sad" inde" med," blev"
offentliggjort,"og"at"tiltalte"således"har"overtrådt"fondsbørslovens"§"39"a,"stk."1.”Forbuddets-indhold:-”"Køb,"salg"og"tilskyndelse”.-Uden-betydning-om-gennem-3.-mand,-herunderægtefælle-eller-værdipapirhandler,-medmindre-at-3.-mand-indtager-en-så-selvstændig-position,-athandlen- ikke- skyldes- intern- viden.- Strafansvar- kan- også- komme- på- tale,- uagtet- at- begge- parter-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
•

•

-

•

har-intern-viden-og-uagtet-at-den-ene-part-er-bekendt-med,-at-den-anden-part-har-intern-viden(pga.-den-samfundsmæssige-interesse-i-tillid-til-markedet)."
Gerningstidspunkt:-Er-ved-ordreafgivelsen,-ikke-den-senere-faktiske-gennemførelse-af-handlen.-Iøvrigt-uden-betydning-om-berigelesforsæt-hos-insideren-(cfr.-berigelsesforbrydelserne-i-Strfl.-kap.28)."
Særligt- om- juridiske- personers- handel:- Hvis- medlemmer- af- et- selskabs- ledelse- har- intern- viden,betragtes-selskabet-som-insider-og-er-dermed-omfattet-af-forbuddet.-For-at-undgå-overtrædelseaf-forbuddet,-kan-selskabet-etablere-såkaldte-kinesiske"mure,-hvorved-ansatte-i-den-afdeling,-derforetager-handler,-effektivt-afskæres-fra-at-få-intern-viden,-som-andre-afdelinger-er-i-besiddelse-af(typisk-relevant-i-banker)."
Vedr.-eksempler-fra-retspraksis:-Se-kompendiet-side-293-–-294."

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Forbuddet-mod-videregivelse-af-intern-viden"
”§"36." Den," der" er" i" besiddelse" af" intern" viden," må" ikke" videregive" denne" viden" til" andre,"
medmindre"videregivelsen"er"et"normalt"led"i"udøvelsen"af"vedkommendes"beskæftigelse,"
erhverv"eller"funktion.”-

•

Formålet- er- at- sikre,- at- intern- viden- kun- spredes- til- personer,- der- har- behov- herfor.- Intern- viden- måsåledes-ikke-spredes-til-udenforstående-3.-mand.-Forbuddet-gælder-også-internt-i-virksomheden.-

•

Afgørende-er,-hvorvidt-videregivelsen-”er"et"normalt"led"i"udøvelsen"af"vedkommendes"beskæftigelse,"
erhverv" eller" funktion”- (såkaldt- ”selektiv- videregivelse”).- Heri- skal- indgå- en- vurdering- af- selskabetsbehov-for-videregivelse,-eksempelvis-videregivelse-af-intern-viden-til-revisor-og-advokat.-Må-vurdereskonkret.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Krav-om-interne-regler”§"37."En"udsteder"af"værdipapirer,"der"er"optaget"til"notering"eller"handel"på"en"fondsbørs"
eller"en"autoriseret"markedsplads,"og"dennes"moderselskab"skal"udarbejde"interne"regler"
for"bestyrelsesmedlemmers,"direktørers"og"andre"medarbejderes"adgang"til"for"egen"eller"
tredjemands"regning"at"handle"med"de"af"udstederen"udstedte"værdipapirer,"jf."første"led,"
og"dertil"knyttede"finansielle"instrumenter."Tilsvarende"regler"skal"udarbejdes"af"offentlige"
myndigheder"og"virksomheder,"herunder"værdipapirhandlere,"advokater"og"revisorer,"som"
i"kraft"af"deres"virksomhedsudøvelse"regelmæssigt"kommer"i"besiddelse"af"intern"viden."Er"
de" i" 1." og" 2." pkt." nævnte" virksomheder" organiseret" som" interessentskaber,"
kommanditselskaber"eller"lignende,"skal"de"interne"regler"tillige"omfatte"ejerne.""
Stk."2."En"udsteder"af"værdipapirer"som"nævnt"i"§"34,"stk."1,"nr."1,"skal"udarbejde"interne"
regler"med"det"formål"at"hindre,"at"intern"viden"er"tilgængelig"for"andre"end"dem,"der"har"
behov" herfor." Tilsvarende" regler" skal" udarbejdes" af" offentlige" myndigheder" og"
virksomheder," herunder" værdipapirhandlere," advokater" og" revisorer," som" i" kraft" af" deres"
virksomhedsudøvelse"regelmæssigt"kommer"i"besiddelse"af"intern"viden.""
Stk." 3." Interne" regler" udarbejdet" af" en" udsteder" i" henhold" til" stk." 2," 1." pkt.," skal" som" et"
minimum"indeholde"bestemmelser,"hvorigennem"det"effektivt"sikres,"at""
1)" andre" personer" end" de," der" skal" have" adgang" dertil" som" led" i" udøvelsen" af" deres"
funktioner"hos"udstederen,"ikke"får"adgang"til"intern"viden,""
2)"personer,"der"har"adgang"til"intern"viden,"er"bekendt"med"de"deraf"følgende"retlige"og"
tilsynsmæssige" forpligtelser" og" er" klar" over," hvilke" sanktioner" de" kan" blive" pålagt" ved"
misbrug"eller"uberettiget"videregivelse"af"en"sådan"viden,"og""
3)" at" offentliggørelse" af" intern" viden" finder" sted" straks," såfremt" det" af" udstederen"
konstateres,"at"der"er"sket"videregivelse,"jf."dog"§"27,"stk.2,"3."pkt.…”•

Bestemmelsen- opstiller- et- krav- om- udarbejdelse- af- interne- regler- ledelsens- handel- med- aktier.Formålet-er-at-modvirke-insiderhandel.-

•

De- omfattede- virksomheder:- Udstedere- af- noterede- værdipapirer,- offentlige- myndigheder- ogadvokater-og-revisorer,-der-gennem-deres-virksomhedsudøvelse-opnår-intern-viden.-

•

Reglernes- indhold:- Udformningen- af- reglerne- for- handel- beror- på- en- konkret- vurdering- hosudstederen- m.v.- pba.- virksomhedens- art,- størrelse,- organisatorisk- opbygning- m.v.- Dog- krav- omhåndhævelse-og-ajourcføring.-Må-endvidere-indeholde-regler-om-opbevaring-af-sagsakter,-adgangtil-databaser,-fotokopiering,-arkivering,-makulering-m.v.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Kursmanipulation-

•

•
•
•
-

”§"38." Ved" kursmanipulation" forstås" handlinger" omfattet" af" nr." 1<4," der" er" egnet" til" at"
påvirke"kursen"på"værdipapirer"omfattet"af"§"34,"stk."1,"i"en"retning,"der"afviger"fra"disses"
værdi"i"markedet,"ved""
1)"udbredelse"af"oplysninger"gennem"medierne"eller"ved"andre"metoder,"der"er"egnet"til"at"
give"urigtige"eller"vildledende"signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"
værdipapirer,""
2)" transaktioner" eller" handelsordrer," der" er" egnet" til" at" give" urigtige" eller" vildledende"
signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"værdipapirer,""
3)"transaktioner"eller"handelsordrer,"hvorved"der"benyttes"fiktive"indretninger"eller"andre"
former"for"bedrag"eller"påfund,"eller""
4)" transaktioner" eller" handelsordrer," hvorved" en" person" eller" flere" personer" i" fællesskab"
sikrer,"at"kursen"på"et"eller"flere"værdipapirer"ligger"på"et"unormalt"eller"kunstigt"niveau.""
Stk."2."Kursmanipulation"efter"stk."1"kan"eksempelvis"bestå"i""
1)" udsendelse" af" en" meningstilkendegivelse" gennem" medierne" om" et" værdipapir" eller" en"
udsteder" af" et" værdipapir" efter" på" forhånd" at" have" erhvervet" sig" mængder" af" det"
pågældende" værdipapir," såfremt" der" senere" drages" fordel" af" den" måde," hvorpå" de"
tilkendegivne"holdninger"påvirker"kursen"på"værdipapiret,"forudsat"at"interessekonflikten"
ikke" senest" samtidig" med" udsendelsen" af" meningstilkendegivelsen" angives" over" for"
offentligheden"på"en"korrekt"og"effektiv"måde,""
2)"køb"eller"salg"af"værdipapirer"ved"markedets"lukketid"med"den"virkning,"at"personer,"der"
handler"på"grundlag"af"slutkurserne,"vildledes,"eller""
3)" adfærd," hvorved" en" person" eller" flere" personer" i" fællesskab" opnår" en" dominerende"
stilling"over"udbuddet"af"eller"efterspørgslen"efter"et"værdipapir"med"den"virkning,"at"købs"
og" salgspriser" på" værdipapiret" direkte" eller" indirekte" fastsættes" på" et" unormalt" eller"
kunstigt"niveau,"eller"at"der"anvendes"andre"urimelige"vilkår"for"transaktionen.”Definition-på-kursmanipulerende-handlinger-er-indeholdt-i-§-38,-stk.-1:1)"udbredelse"af"oplysninger"gennem"medierne"eller"ved"andre"metoder,"der"er"egnet"til"at"
give"urigtige"eller"vildledende"signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"
værdipapirer,""
2)" transaktioner" eller" handelsordrer," der" er" egnet" til" at" give" urigtige" eller" vildledende"
signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"værdipapirer,""
3)"transaktioner"eller"handelsordrer,"hvorved"der"benyttes"fiktive"indretninger"eller"andre"
former"for"bedrag"eller"påfund,"eller""
4)" transaktioner" eller" handelsordrer," hvorved" en" person" eller" flere" personer" i" fællesskab"
sikrer,"at"kursen"på"et"eller"flere"værdipapirer"ligger"på"et"unormalt"eller"kunstigt"niveau.""
Forbuddet-er-rettet-mod-de-samme-kategorier-af-værdipapirer-som-insiderforbuddene.-Opregningen-af-de-4-kursmanipulerende-handlinger-er-udtømmende.Det- er- ikke- en- betingelse- for- strafansvar,- at- der- rent- faktisk- sker- en- kursændring,- eller- atændringen-er-væsentlig.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
De-enkelte-kursmanipulerende-handlinger:• ”1)"udbredelse"af"oplysninger"gennem"medierne"eller"ved"andre"metoder,"der"er"egnet"til"at"
give"urigtige"eller"vildledende"signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"
værdipapirer,”:"Eksempelvis-omtale-i-nyhedsmedier,-på-internettet,-aktieanalyser-og-lign."
• ”2)" transaktioner" eller" handelsordrer," der" er" egnet" til" at" give" urigtige" eller" vildledende"
signaler"om"udbuddet"af,"efterspørgslen"efter"eller"kursen"på"værdipapirer,”:-Bestemmelsenomfatter- alle- former- for- transaktioner- og- handelsordrer,- der- er- egnet- til- at- give- urigtigesignaler- til- markedet- om- udbud,- efterspørgsel- eller- kursen- på- et- værdipapir.- Detkarakteristiske-for-de-transaktioner-og-handelsordrer,-der-omfattes-af-bestemmelsen,-er,-atde-afviger-fra-normale-transaktioner-og-handelsordrer,-idet-der-er-særlige-omstændighederomkring- ordren- eller- transaktionen,- der- gør,- at- den- ikke- bør- indgå- i- kursdannelsen- påsædvanlig- måde.- Disse- særlige- omstændigheder- kan- være,- at- en- handel- ikke- er- indgåetmellem- uafhængige- parter,- der- må- formodes- at- have- haft- modsatrettede- interesser- vedfastsættelsen-af-vilkårene-for-handelen,-eller-at-en-handelsordre-ikke-er-udtryk-for-et-reeltudbud-eller-en-reel-efterspørgsel-efter-værdipapiret."
• ”3)"transaktioner"eller"handelsordrer,"hvorved"der"benyttes"fiktive"indretninger"eller"andre"
former"for"bedrag"eller"påfund,”:-Bestemmelsen-har-karakter-af-en-opsamlingsbestemmelse.I-modsætning-til-de-øvrige-bestemmelser-om-kursmanipulation,-er-det-en-forudsætning-for,at- en- adfærd- kan- falde- ind- under- denne- bestemmelse,- at- formålet- med- adfærden- er- atsende- et- urigtigt- eller- vildledende- signal,- der- er- egnet- til- at- påvirke- kursdannelsen- påværdipapiret."
• ”4)" transaktioner" eller" handelsordrer," hvorved" en" person" eller" flere" personer" i" fællesskab"
sikrer," at" kursen" på" et" eller" flere" værdipapirer”:- Det- karakteristiske- for- denne- form- forkursmanipulation- er,- at- en- person- eller- flere- personer- i- fællesskab- misbruger- endominerende-stilling-over-udbuddet-af-eller-efterspørgslen-på-værdipapiret-med-henblik-påat-fastsætte-prisen-på-et-niveau,-der-afviger-fra-markedskursen."
• Undtagelse-i-§-38,-stk.-4:"
"
”Stk." 4." Bestemmelserne" i" stk." 1," nr." 2" og" 4," finder" ikke" anvendelse," såfremt" den," der" har"
indgået" transaktionen" eller" har" afgivet" handelsordren," godtgør," at" transaktionen" eller"
handelsordren"var"i"overensstemmelse"med"accepteret"markedspraksis,"og"at"begrundelsen"
for" at" indgå" en" sådan" transaktion" eller" afgive" en" sådan" ordre" var" legitim." Finanstilsynet"
træffer"beslutning"om"accept"af"markedspraksis.”-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

Forbuddet-

•
•
•

”§"39."Kursmanipulation"eller"forsøg"herpå"må"ikke"finde"sted.""
Stk." 2." Uanset" bestemmelsen" i" stk." 1" kan" værdipapirhandlere" og" disse" virksomheders"
ansatte"loyalt"udføre"en"kundes"ordre.""
Stk."3."Bestemmelsen"i"stk."1"finder"ikke"anvendelse"på"transaktioner,"der"udføres"af"en"
suveræn"stat,"en"sådan"stats"centralbank,"Det"Europæiske"System"af"Centralbanker"eller"
den," der" agerer" på" disses" vegne," når" transaktionerne" sker" som" led" i" vedkommendes"
pengepolitik,"valutapolitik"eller"gældsforvaltningspolitik.""
Stk." 4." Bestemmelsen" i" stk." 1" finder" ikke" anvendelse" på" handel" med" egne" aktier" i"
tilbagekøbsprogrammer" eller" med" værdipapirer" som" led" i" stabilisering" af" kursen" på" et"
værdipapir," forudsat" at" sådanne" transaktioner" gennemføres" i" overensstemmelse" med"
Kommissionens"forordning"(EF)"nr."2273/2003"af"22."december"2003"om"gennemførelse"
af" Europa<Parlamentets" og" Rådets" direktiv" 2003/6/EF" med" hensyn" til"
tilbagekøbsprogrammer"og"stabilisering"af"finansielle"instrumenter.”Forbuddet-er-rettet-mod-enhver-(på-samme-måde-som-insiderforbuddene).Kursmanipulation-anses-for-fuldbyrdet-ved-selve-fremsættelsen-eller-udspredelsen-af-”signaler”,-ogved-handler-sker-fuldbyrdelsen-ved-indberetningen-til-fondsbørsen.Bemærk:-Selvstændig-kriminalisering-af-forsøg-(ikke-blot-§-21)->-fremrykket-fuldbyrdelsesmoment.Formentlig-et-snævrere-forsøgsområde-end-§-21.-

Straffehjemlen-vedrørende-insiderhandel-m.v.-findes-i-§-94.”§"94."Overtrædelse"af"§"35,"stk."1,"§"36"og"§"39,"stk."1,"straffes"med"bøde"eller"fængsel"i"
indtil"1"år"og"6"måneder."Er"en"overtrædelse"af"§"35,"stk."1,"og"§"39,"stk."1,"forsætlig"og"
af"særlig"grov"beskaffenhed,"eller"er"der"begået"et"større"antal"forsætlige"overtrædelser,"
kan"straffen"stige"til"fængsel"i"4"år.""
Stk."2."Bestemmelsen"i"§"93,"stk."4,"finder"tilsvarende"anvendelse.”-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%

8.-lektionAktionærlån-og-selvfinansieringAktionærlån+
”§"210."Et"kapitalselskab"må"ikke"direkte"eller"indirekte"stille"midler"til"rådighed,"yde"lån"eller"
stille" sikkerhed" for" kapitalejere" eller" ledelsen" i" selskabet," jf." dog" §§"211<214." Tilsvarende"
gælder" i" forhold" til" kapitalejere" eller" ledelsen" i" selskabets" moderselskab" og" i" andre"
virksomheder"end"moderselskaber,"der"har"bestemmende"indflydelse"over"selskabet."1."pkt."
gælder" også" personer," der" er" knyttet" til" en" person," som" er" omfattet" af" 1." eller" 2." pkt." ved"
ægteskab,"ved"slægtskab"i"ret"op<"eller"nedstigende"linje,"eller"som"på"anden"måde"står"den"
pågældende"særlig"nær."
Stk."2."Et"kapitalselskab"kan"dog"uanset"stk."1"yde"den"i"stk."1"nævnte"økonomiske"bistand,"
hvis"der"er"tale"om"selvfinansiering,"jf."reglerne"i"§§"206<209."
"
§"211."Et"kapitalselskab"kan"direkte"eller"indirekte"stille"midler"til"rådighed,"yde"lån"eller"stille"
sikkerhed"for"danske"og"visse"udenlandske"moderselskabers"forpligtelser."
Stk."2." Erhvervs<" og" Selskabsstyrelsen" fastsætter" nærmere" regler" om," hvilke" udenlandske"
moderselskaber"der"er"omfattet"af"stk."1."
"
§"212." Uanset" §"210" kan" et" kapitalselskab" som" led" i" en" sædvanlig" forretningsmæssig"
disposition" direkte" eller" indirekte" stille" midler" til" rådighed," yde" lån" eller" stille" sikkerhed" for"
personkredsen,"der"er"nævnt"i"§"210."

-

•

§+210,+stk.+1-indeholder-et-forbud-mod-aktionærlån.-Herved-forstås-lån-eller-sikkerhedsstillelse-for:o
o
o
o
o

•
•

•
•
•
•

Aktionærer/anpartshavereBestyrelsesmedlemmerDirektørerModerselskabetNærtstående-(til-aktionærer-m.v.,-kun-fysiske-personer)-

Forbuddet-er-rettet-mod-lån-til-personer,-der-aktuelt-er-omfattet-af-personkredsen.-Et-lån,-der-ydestil-en-person,-der-senere-bliver-aktionær-m.v.,-er-således-ikke-et-aktionærlån.Forbuddet- omfatter- lån- af- penge- men- også- pengerepræsentativer- (værdipapirer- m.v.),- men- ikkeudlån- af- hus- eller- bil.- Forbuddet- er- ikke- til- hinder- for- forretningsmæssige- aftaler- mellempersonkredsen- og- selskabet,- blot- må- vilkår- om- kredittid- m.v.- ikke- antage- karakter- af- egentligt- lån(omgåelse-af-forbuddet).Konsekvensen- af- lån/sikkerhed- i- strid- med- §- 210- er- ugyldighed,- og- selskabet- kan- krævelån/sikkerhed-tilbage-med-renter-jf.-§-215.Sikkerhedsstillelse- til- 3.- mand- er- dog- bindende,- hvis- långiveren- ikke- vidste,- at- låntageren- varaktionær-(i-god-tro)-jf.-§-215,-stk.-3.§- 215,- stk.- 2- indeholder- en- hæftelsesregel- ved- mgl.- tilbagebetaling- (for- de- personer,- der- eransvarlige-for-ydelsen-af-lånet).Overtrædelse-af-bestemmelsen-straffes-med-bøde-efter-§-367.-

Advokatfirmaet-

KÅRE%PIHLMANN%
Møderet-for-Højesteret-(H)-

%
Selvfinansieringsforbuddet+
+
§"206." Et" kapitalselskab" må" ikke" direkte" eller" indirekte" stille" midler" til" rådighed," yde"
lån"eller"stille"sikkerhed"for"tredjemands"erhvervelse"af"kapitalandele"i"selskabet"eller"i"
dets" moderselskab," jf." dog" stk."2" og" §§"213" [pengeinstitutter]- og" 214" [andel- tilansatte]."
Stk."2." Hvis" betingelserne" i" stk."3" og" §§"207<209" om" generalforsamlingens"
godkendelse," krav" til" beslutningens" forsvarlighed," det" centrale" ledelsesorgans"
redegørelse"og"sædvanlige"markedsvilkår"er"opfyldt,"kan"et"kapitalselskab"dog"direkte"
eller"indirekte"stille"midler"til"rådighed,"yde"lån"eller"stille"sikkerhed"i"forbindelse"med"
tredjemands"erhvervelse"af"kapitalandele"i"selskabet"eller"i"dets"moderselskab."
Stk."3." Kapitalselskabets" centrale" ledelsesorgan" skal" sikre" sig," at" der" foretages" en"
kreditvurdering"af"den"kreds,"der"modtager"selskabets"økonomiske"bistand,"jf."stk."2."
"
§"207."Generalforsamlingens"godkendelse"skal"foreligge,"før"der"kan"ydes"økonomisk"
bistand" i" medfør" af" §"206," stk."2." Til" brug" for" generalforsamlingens" beslutning"
fremlægger" selskabets" centrale" ledelsesorgan" en" skriftlig" redegørelse," der" skal"
indeholde"oplysninger"om"
1)"baggrunden"for"forslaget"om"økonomisk"bistand,"
2)"selskabets"interesse"i"at"gennemføre"en"sådan"disposition,"
3)"de"betingelser,"der"er"knyttet"til"gennemførelse,"
4)"en"vurdering"af"de"konsekvenser,"som"dispositionen"måtte"medføre"for"selskabets"
likviditet"og"solvens,"samt"
5)"den"pris,"som"tredjemand"skal"betale"for"kapitalandelene."
Stk."2."Generalforsamlingens"afgørelse"om"godkendelse,"jf."stk."1,"træffes"med"samme"
majoritet,"som"kræves"til"vedtægtsændring,"jf."§"106."
Stk."3."Redegørelsen,"jf."stk."1,"skal"offentliggøres"i"Erhvervs<"og"Selskabsstyrelsens"it<
system" eller" være" modtaget" i" Erhvervs<" og" Selskabsstyrelsen" med" henblik" på"
offentliggørelse,"jf."§"9,"senest"2"uger"efter"generalforsamlingens"godkendelse."
"
§"208."Kapitalselskabets"samlede"økonomiske"bistand"til"tredjemand"efter"§"206,"stk."
2," må" på" intet" tidspunkt" overstige," hvad" der" er" forsvarligt" under" hensyntagen" til"
selskabets"økonomiske"stilling."Hvis"der"er"tale"om"et"moderselskab,"jf."§§"6"og"7,"må"
den" samlede" økonomiske" bistand" ikke" overstige," hvad" der" er" forsvarligt" under"
hensyntagen" til" koncernens" økonomiske" stilling." Kapitalselskabet" må" hertil" kun"
anvende"beløb,"der"kan"anvendes"til"udlodning"af"udbytte,"jf."§"180,"stk."2."
§"209."Hvis"tredjemand"med"økonomisk"bistand"fra"et"kapitalselskab,"jf."§"206,"stk."2,"
erhverver" kapitalandele" i" selskabet," skal" ydelsen" af" den" økonomiske" bistand" ske" på"
sædvanlige"markedsvilkår."Tilsvarende"gælder,"hvis"tredjemand"tegner"kapitalandele,"
jf."§"162,"som"led"i"en"forhøjelse"af"den"tegnede"kapital."
§-206-indeholder-selvfinansieringsforbuddet:o Selskabet- må- ikke- yde- lån/stille- sikkerhed- til- finansiering- af- køb- af- aktier- i- selskabet(selskabet-må-ikke-finansiere-sig-selv).o Anvendelse- af- lovligt- udbytte- og- udlodning- til- aktionær- som- betaling- er- ikke- i- strid- medselvfinansieringsforbuddet.-
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Objektivt-strafansvar-

Definition:-

”Objektivt"strafansvar"er"strafansvar,"som"pålægges"en"person,"selv"om"den"dømte"
hverken"har"handlet"forsætligt"eller"uagtsomt.”-DsA-side-223-

Generelt:-

Anvendelse- af- objektivt- strafansvar- er- en- markant- afvigelse- fra- dansk- retsalmindelige,- strafferetlige- regler,- der- bygger- på,- at- strafansvar- pålægges- ikonsekvens-af-en-forsætlig-eller-uagtsom-bebrejdelsesværdig-adfærd.-

Anvendelse:-

Bortset- fra- Medieansvarsloven- findes- der- ikke- objektivt- ansvar- til- frihedsstraf- menalene-bødestraf.-

-

Der- findes- ca.- 25- love- med- objektivt- individualansvar,- dvs.- ansvar- for- egnehandlinger.-

-

Der-findes-også-eksempler-på-objektivt-ansvar-for-andres-handlinger;-typisk-ansvarfor-ansatte-i-en-virksomhed.-Se-eksempler-DsA-side-226.--

-
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Ansvar-for-juridiske-personerAnsvarssubjekter-=-hvilke-fysiske-og-juridiske-personer-kan-straffes?• Fysiske"personer-over-15-år-jf.-Straffelovens-§-15• Juridiske" personer- når- særlig- lovhjemmel;- straffebestemmelser- findes- næsten- udelukkendeudenfor-Straffeloven-f.eks.-Arbejdsmiljøloven,-der-indeholder-en-henvisning-til-Straffelovens-kap.-5:o Kun-bødestraf,-Straffelovens-§-25• Opregning-af-personkreds-i-§-26:”§"26."Bestemmelser"om"strafansvar"for"selskaber"m.v."omfatter,"medmindre"andet"
er" bestemt," enhver" juridisk" person," herunder" aktie<," anparts<" og" andelsselskaber,"
interessentskaber,"foreninger,"fonde,"boer,"kommuner,"og"statslige"myndigheder."
Stk."2."Endvidere"omfatter"sådanne"bestemmelser"enkeltmandsvirksomheder,"for"så"
vidt"disse"navnlig"under"hensyn"til"deres"størrelse"og"organisation"kan"sidestilles"med"
de"i"stk."1"nævnte"selskaber.”• Bestemmelsen- opregner- en- række- juridiske- personer- i- stk.- 1.- Bemærk,- at- der- tilligenævnes-interessentskaber.• Stk.-2:-”Enkeltmandsvirksomheder”:-Disse-sidestilles-med-stk.-1cvirksomheder-hvis-størrevirksomheder- med- et- større- antal- ansatte,- udpræget- funktionsdeling- og- ledere- påmellemniveauer,- hvor- en- ejer- og- /eller- øverste- leder- ikke- kan- ventes- at- tage- del- i- alleaktiviteter-(komp.-side-7).• Selskabsansvar-forudsætter-strafbare-handlinger-begået-af-selskabets-ansatte-m.v.-jf.-§-27:”§" 27." Strafansvar" for" en" juridisk" person" forudsætter," at" der" inden" for" dens"
virksomhed" er" begået" en" overtrædelse," der" kan" tilregnes" en" eller" flere" til" den"
juridiske"person"knyttede"personer"eller"den"juridiske"person"som"sådan.”""
•
”Knyttede" personer”:- omfatter- alle- ansatte- dvs.- ikke- noget- krav- om- ledelsesmæssigefunktioner,- omfatter- også- bestyrelsesmedlemmer;- kontraheret" bistand- kan- give- anledningtil-vanskelige-problemer-f.eks.-ved-selvstændige-opgaver-og-udleje-af-personale.•
Selskabsansvar- omfatter- kun- handlinger- i- tilknytning- til- selskabets- virksomhed,- dvs.- ikkeabnorme-handlinger.-

Advokatfirmaet-
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•

”tilregnes”:-Dvs.-et-tilnærmet-krav-om-tilregnelse-(uagtsomhed-eller-forsæt):o
o

o

•

•

-

Når-en-ansat-fysisk-person-har-udvist-agtsomhed.-Virksomheden-”som"sådan”:• Når-der-ikke-er-udarbejdet-fornødne-forskrifter-for-at-undgå-den-strafbare-handling• Når- den- strafbare- handling- var- forudseelig- og- der- ikke- træffes- fornødneforanstaltninger.Der-kan-også-straffes-for-kumulerede-fejl,-dvs.-ikke-tilstrækkelige-fejl-hos-en-enkeltansat- men- summen- af- flere- ansattes- fejl- f.eks.- en- hel- afdeling- i- enproduktionsvirksomhed.- Også- strafansvar- ved- anonyme" fejl(dvs.- når- en- personinden-for-virksomheden,-men-hvor-vedkommende-ikke-kan-identificeres).-

Knud-Waaben-i-UfR1986B.289:”Man"kan"foretage"en"omformulering"af"skyldkriteriet"(fordi"det"ikke"er"en"person"men"
en"virksomhed"der"er"strafsubjekt)"og"sige"som"så:"der"foreligger"tilregnelse"hos"den"
juridiske" person" når" der" inden" for" dens" område" forekommer" en" lovovertrædelse" der"
kunne" have" været" undgået." Dette" opfatter" jeg" som" dansk" rets" hovedregel" om"
virksomhedsansvar," når" dette" i" øvrigt" er" hjemlet," og" for" så" vidt" er" dette" ansvar"
normalt" ikke" et" objektivt" ansvar," men" et" ansvar" for" de" fejl," der" kan" tilregnes"
virksomheden.”Ansvarsplacering:• Der- kan- rettes- ansvar- både- mod- virksomheden- og- individualansvar- på- sammetid-(udelukker-ikke-hinanden).-• Særligt- ved- ledende- medarbejderes- groft- uagtsomme- eller- forsætligeovertrædelser- vil- der- være- anledning- til- at- overveje- ansvar- både- modvirksomheden- og- individualansvar.- Særligt- hvis- medarbejderen- tidligere- harbegået-lignende-overtrædelser.• Udgangspunktet- er- dog- virksomhedsansvar,- navnlig- når- lovovertrædelser- ermotiveret- af- økonomiske- grunde,- når- uagtsomheden- ikke- er- graverende- ellerbegået-af-underordnet-personale.• §- 26,- stk.- 2cvirksomheder:- Hvis- der- rejses- tiltale- mod- ejeren- (når- handletforsætligt-eller-groft-uagtsomt)-rejses-ikke-tillige-tiltale-mod-virksomheden-”somsådan”-(forudsat-ved-lovens-fremsættelse-i-1996,-se-komp.-side-23).-
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Eksempel:Uddrag-af-Arbejdsmiljøloven:§+45.+ Maskiner,- maskindele,- beholdere,- præfabrikerede- konstruktioner,- apparater,- redskaber- og- andretekniske-hjælpemidler-skal-være-indrettet-og-skal-anvendes-således,-at-de-sikkerhedsc-og-sundhedsmæssigter-fuldt-forsvarlige.-Stk."2." Anerkendte- normer- og- standarder,- som- har- sikkerhedsc- eller- sundhedsmæssig- betydning,- skalfølges.-§+83.+For-overtrædelse-af-§-15,-§-15-a,-§-16,-§-38,-stk.-1,-§-42,-stk.-1,-§-45,-stk.-1,-§-48,-stk.-1,-§-82,-stk.-1,nr.- 2- og- 3,- kan- der- pålægges- en- arbejdsgiver- bødeansvar,- selv- om- overtrædelsen- ikke- kan- tilregnesarbejdsgiveren-som-forsætlig-eller-uagtsom.-Det-er-en-betingelse-for-bødeansvaret,-at-overtrædelsen-kantilregnes- en- eller- flere- til- virksomheden- knyttede- personer- eller- virksomheden- som- sådan.- Forbødeansvaret-fastsættes-ingen-forvandlingsstraf.-Stk."2."Ved-bødens-udmåling-finder-§-82,-stk.-3-og-4,-tilsvarende-anvendelse.-§+86.+ Der- kan- pålægges- selskaber- m.v.- (juridiske- personer)- strafansvar- efter- reglerne- i- straffelovens- 5.kapitel.--

%
%
%
%

%
-
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Skattestrafferet-

9.-lektion-

Grundlaget-for-indkomstbeskatning-findes-i-Statsskatteloven-fra-1922:Skattepligtig-indkomst:§"4"---Som-skattepligtig-Indkomst-betragtes-med-de-i-det-følgende-fastsatte---Undtagelser-og-Begrænsningerden-skattepligtiges-samlede-Aarsindtægter,-hvad---enten-de-hidrører-her-fra-Landet-eller-ikke,-bestaaende-iPenge-eller---Formuegoder-af-Pengeværdi,-saaledes-f.Eks.:---a.-af-Agerbrug,-Skovbrug,-Industri,-Handel,-Haandværk,-Fabrikdrift,---Søfart,-Fiskeri-eller-hvilken-som-helstanden-Næring-eller-Virksomhed,-saa-og---alt,-hvad-der-er-oppebaaret-for-eller-at-anse-som-Vederlag-forvidenskabelig,---kunstnerisk-eller-litterær-Virksomhed-eller-for-Arbejde,-Tjeneste-eller---Bistandsydelse-afhvilken-som-helst-Art;---b.-af-Bortforpagtning,-Bortfæstning-eller-Udleje-af-rørligt-og-urørligt---Gods,-saavel-som-af-vederlagsfriBenyttelse-af-andres-rørlige-eller-urørlige---Gods.-Lejeværdien-af-Bolig-i-den-skattepligtiges-egen-Ejendomberegnes-som---Indtægt-for-ham,-hvad-enten-han-har-gjort-Brug-af-sin-Beboelsesret-eller-ej;---Værdienansættes-til-det-Beløb,-som-ved-Udleje-kunde-opnaas-i-Leje-af---vedkommende-Ejendom-eller-Lejlighed,-dogat-den,-naar-særlige-Forhold-maatte---gøre-denne-Maalestok-mindre-egnet,-kan-ansættes-skønsmæssigt;---c.-af-et-Embede-eller-en-Bestilling,-saasom-fast-Lønning,-Sportler,---Embedsbolig,-Naturalydelser,Emolumenter,-Kontorholdsgodtgørelse-(med-Hensyn---til-Kontorudgifter-jfr.-§-6b.),-samt-Pension,Ventepenge,-Gaver-(jfr.-dog---herved-Bestemmelsen-i-§-5b.),-Understøttelser,-Klosterhævning,-Livrente,--Overlevelsesrente,-Aftægt-og-deslige;---d.-af-Tiender;---e.-af-Rente-eller-Udbytte-af-alle-Slags-Obligationer,-Aktier-og-andre---indenX-eller-udenlandskePengeeffekter,-saa-og-af-udestaaende-Fordringer-og---af-Kapitaler,-udlaante-her-i-Landet-eller-i-Udlandet,med-eller-uden-Pant,---mod-eller-uden-Forskrivning.-Som-Udbytte-af-Aktier-og-Andelsbeviser-skal---anses-alt,hvad-der-af-vedkommende-Selskab-er-udbetalt-Aktionærer-eller---Andelshavere-som-en-Del-af-det-afSelskabet-i-sidste-eller-i-tidligere---Regnskabsaar-indtjente-Overskud,-hvad-enten-Udbetalingen-finder-Stedsom---Dividende,-som-Udlodning-ved-Selskabets-Likvidation-eller-lignende-eller-ved---Udstedelse-af-Friaktier.Friaktier,-der-tildeles-et-Selskabs-Aktionærer,---bliver-at-henregne-til-Modtagerens-Indkomst-med-et-Beløb,svarende-til-deres---Paalydende,-og-i-Tilfælde,-hvor-Aktier-udstedes-mod-Vederlag,-som-dog-er---mindre-endderes-Paalydende,-skal-et-Beløb,-svarende-til-Forskellen-mellem---Tegningskursen-og-Aktiernes-Paalydende,ligeledes-medregnes-til-Modtagerens---skattepligtige-Indkomst.---Undtagelse,-næring-og-spekulation:-§"5"---Til-Indkomst-henregnes-ikke:---a.-Formueforøgelse,-der-fremkommer-ved,-at-de-Formuegenstande,-en---skattepligtig-ejer,-stiger-i-Værdi-Xmedens-der-paa-den-anden-Side-ikke-gives---Fradrag-i-Indkomsten-for-deres-Synken-i-Værdi-X,-ellerIndtægter,-som---hidrører-fra-Salg-af-den-skattepligtiges-Ejendele-(herunder-indbefattet---Værdipapirer),-forsaa-vidt-disse-Salg-ikke-henhører-til-vedkommendes---Næringsvej,-for-Eksempel-Handelsvirksomhed-medfaste-Ejendomme,-eller-er---foretaget-i-Spekulationsøjemed,-i-hvilke-Tilfælde-den-derved-indvundne--Handelsfortjeneste-henregnes-til-Indkomsten,-ligesom-ogsaa-eventuelt-Tab-kan---fradrages-i-denne…-

-
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Fradrag:§"6"---Ved-Beregningen-af-den-skattepligtige-Indkomst-bliver-at-fradrage:---a.-Driftsomkostninger,-d.v.s.-de-Udgifter,-som-i-Aarets-Løb-er-anvendt-til---at-erhverve,-sikre-og-vedligeholdeIndkomsten,-derunder-ordinære---Afskrivninger;---…---e.-Renter-af-Prioriteter-og-anden-Gæld,-samt-hvad-der-er-anvendt-til-blot---Vedligeholdelse-eller-Forsikring-afde-af-den-skattepligtiges-Ejendele,-hvis---Udbytte-beregnes-som-Indkomst.-Derimod-kan-ikke-fradrages,-hvadder-af-den---skattepligtige-er-anvendt-til-Afdrag-paa-hans-Gæld,-hvilket-ogsaa-gælder-om--Fideikommisbesidderes-Afdrag-paa-Fideikommissets-Gæld.----

-
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Selvangivelsespligten:-

Enhver-(både-fysiske-og-juridiske-personer)-har-pligt-til-at-selv-at-angive-sin-skattepligtige-indkomst:Reglerne-om-selvangivelsespligt-findes-i-Skattekontrolloven:”§"1.!Enhver,!der!er!skattepligtig!her!til!landet,!skal!over!for!told4!og!skatteforvaltningen!
årligt! selvangive! sin! indkomst,! hvad! enten! den! er! positiv! eller! negativ,! og! om! sin!
ejerbolig.!De!arter!af!formue,!der!omfattes!af!§!8!B,!§!8!F,!§!8!H,!§!8!P,!§!8!Q,!§!10,!§!10!A!
eller! §!10! B,! tillige! med! oplysning! om! formueværdien! af! fast! ejendom! beliggende! i!
udlandet! skal! selvangives,! medmindre! oplysningen! er! omfattet! af! en! af! de! nævnte!
indberetningspligter.!Den!skattepligtige!skal!desuden!selvangive!underskud!og!tab,!der!
kun!kan!modregnes!i!skattepligtig!indkomst!fra!kilder!af!samme!art,!som!underskuddet!
eller!tabet!vedrører.”!!"
!
”§"4.!Fysiske"personer!skal!selvangive!senest!den!1.!juli!i!året!efter!indkomstårets!udløb.!
Fysiske!personer,!der!får!tilsendt!en!fortrykt!selvangivelsesblanket,!skal!dog!selvangive!
senest!den!1.!maj,!medmindre!en!af!følgende!betingelser!er!opfyldt:!!
…!
Stk.!2.! Juridiske" personer! skal! selvangive! senest! 6! måneder! efter! indkomstårets! udløb.!
Udløber!indkomståret!i!perioden!1.!januar!til!31.!marts,!skal!der!selvangives!senest!den!
1.!juli!samme!år.!!
”!
!
-

-
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-

Konsekvensen-af-mgl.-selvangivelse-eller-mgl.-regnskab:Reglerne-findes-i-Skattekontrolloven-§§-3-og-5.”§" 3! Efter! indstilling! fra! Skatterådet! kan! skatteministeren! fastsætte! regler! om,! at!
erhvervsdrivende! virksomheder! skal! udarbejde! et! skattemæssigt! årsregnskab! som!
grundlag! for! selvangivelsen,! og! om! det! regnskabsmæssige! grundlag! for! dette!
årsregnskab.!!
…!
Stk.!3.!Er!et!skattemæssigt!årsregnskab!ikke!udarbejdet!efter!de!regler,!skatteministeren!
har!fastsat!efter!stk.!1,!eller!er!et!skattemæssigt!årsregnskab!ikke!indsendt!rettidigt,!jf.!
stk.!2,!1.!pkt.,!finder!§!5,!stk.!2!og!3,!tilsvarende!anvendelse.”!!
!
!

•

•

”§"5.!Foreligger!selvangivelsen!ikke!rettidigt,!betales!et!skattetillæg!på!200!kr.,!for!hver!dag!fristen!
overskrides,! dog! højst! på! 5.000! kr.! i! alt.! Fra! skattetillægget! efter! 1.! pkt.! gøres! der! følgende!
undtagelser:!!
…!
Stk.!3.! Foreligger! en! selvangivelse! ikke! på! ansættelsestidspunktet,! kan! skatteansættelsen!
foretages!skønsmæssigt.””!
Hvis- selvangivelse- ikke- er- fremsendt- til- tiden- pålægges- skattetillæg- jf.- §- 5- stk.- 1,- og- der- kanpålægges- skatteyderen- tvangsbøder- jf.- stk.- 2- for- at- fremtvinge- selvangivelse.- Tvangsbøder- kanforvandles- til- afsoning- i- fængsel,- hvis- de- ikke- betales.- Hvis- der- fortsat- ikke- selvangives,- kanindkomsten-foretages-efter-skattemyndighedernes-skøn-jf.-stk.-3.Regnskab:- Erhvervsdrivende- har- pligt- til- at- udarbejde- regnskab- og- løbende- bogføring- jf.- §- 3.- Hvisårsregnskab-etc.-ikke-indsendes-til-tiden-kan-der-pålægges-tvangsbøder-jf.-§-5.-Hvis-regnskabet-ikkeer-ført-i-overensstemmelse-med-lovgivningen,-kan-det-tilsidesættes-og-erstattes-af-et-skøn-jf.-§-3-stk.4-jf.-§-5-stk.-3.-

-

-
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Statsskattedirektoratets-cirkulære-vedrørende-taksation------1.- Såfremt- behørig- selvangivelse- af- indkomst- og- formue- ikke- foreligger,- inden- ansættelse- foretages,- skalansættelsen-foretages-skønsmæssigt-(takseres)-i-henhold-til-skattekontrollovens-…Foreligger- der- ikke- behørigt- årsregnskab- på- det- tidspunkt,- hvor- ansættelsen- foretages,- skalskatteansættelsen-ligeledes-foretages-skønsmæssigt,-jfr.-skattekontrollovens-§-3,-stk.-3,-sammenholdt-med§-2,-stk.-2,-og-selskabsskattelovens-§-28,-stk.-1.-Det-berettiger-ikke-i-sig-selv-til-en-skønsmæssig-ansættelse,at- driftsregnskabet- tilsidesættes,- fordi- det- ikke- opfylder- mindstekravsbekendtgørelsen,- eller- atselvangivelsen-er-mangelfuldt-udfyldt,-når-den-selvangivne-indkomst-og-formue-efter-ligningsmyndighedensbedømmelse-kan-godkendes…-2.-Taksationen-foretages-efter-de-samme-principper,-som-gælder-for-almindelig-skønsmæssig-ansættelser.Skønnet- skal- således- foretages- ud- fra- en- realistisk- bedømmelse- af,- hvad- der- må- antages- at- svare- tilskatteyderens-virkelige-indkomst.---Indgivelse- af- selvangivelsen- må- ikke- søges- fremtvunget- gennem- en- urealistisk- høj- ansættelse,- idetselvangivelse- alene- kan- fremtvinges- ved- hjælp- af- daglige- bøder- i- henhold- til- skattekontrollovens- §- 4,- og--selskabsskattelovens-§-28,-stk.-3.---Ved- taksationen- skal- der- tages- hensyn- til- de- i- sagen- foreliggende- oplysninger,- herunder- foreliggendekontrolmateriale,-og-til-tidligere-års-ansættelser,-selvangivelser-og-foretaget-forskudsregistrering.-Endviderebør- der- tages- hensyn- til- eventuelle- oplysninger- fra- inkassoafdelingen- og- socialforvaltningen- om- denskattepligtiges-forhold.---…6.-Strafansvar"""I- forbindelse- med- meddelelsen- om- en- takseret- ansættelse- skal- ligningsmyndigheden- underretteskatteyderen-om-eventuelt-strafansvar-efter-skattekontrollovens-§-16.-
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-

SkattesvigDefiniton:”Skattesvig! betegner! økonomiske! dispositioner! som! ikke! blot! er! i! strid! med!
skattelovgivningen,! men! tillige! udløser! et! strafansvar! for! overtrædelse! af!
Skattekontrollovens!straffebestemmelser.”De-centrale-bestemmelser-findes-i-Skattekontrollovens-§§-13-og-16.-§-13-suppleres-af-Straffelovens- §-289når-skattesvigen-er-af-særlig-grov-karakter-(i-praksis-unddragelse-på->-500.000-kr.).-

Afgivelse-af-urigtige-eller-vildledende-oplysninger,-aktiv-skattesvig:-

•

•

”§"13.! Den,! der! med! forsæt! til! at! unddrage! det! offentlige! skat,! afgiver! urigtige! eller! vildledende!
oplysninger! til! brug! ved! afgørelse! af,! om! en! person! er! undergivet! skattepligt,! eller! til! brug! ved!
afgørelse!af!skatteansættelse!eller!skatteberegning,!straffes!for!skattesvig!med!bøde!eller!fængsel!
indtil!1!år!og!6!måneder,!medmindre!højere!straf!er!forskyldt!efter!straffelovens!§!289.!På!samme!
måde!straffes!medvirken!til!skattesvig,!jf.!straffelovens!§!23.!!
Stk.!2.!Begås!handlingen!af!grov!uagtsomhed,!er!straffen!bøde.”!!
§-13-omfatter-3-led,-der-alle-skal-være-opfyldt-for-at-strafansvar-kan-pålægges:o Der-skal-være-forsæt-vedr.-oplysningernes-urigtighedo Der- skal- faktisk- afgives- oplysninger- (f.eks.- fremsendelse- af- urigtigt- eller- mangelfuldtregnskab,-dvs.-ikke-blot-accept-af-fortrykt-selvangivelse)o Der-skal-være-forsæt-til,-at-oplysningerne-medfører-en-for-lav-skatteansættelseBestemmelsen-er-en-særlovsbestemmelse,-dvs.-strafbar-både-i-forsætlig-og-(groft)-uagtsom-for-jf.stk.- 2.- Det- unddragne- beløbs- størrelse- kan- selvstændigt- indikere- forsæt- (typisksandsynlighedsforsæt)-f.eks.->-300.000-kr.-

-
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-

Passiv-skattesvig,-Skattekontrollovens-§-16:-

•

•

•
•
-

”§"16."Skattepligtige,!der!uden!at!have!indgivet!selvangivelse!modtager!meddelelse!om!
ansættelse!af!indkomst!eller!ejendomsværdiskat,!skal,!hvis!ansættelsen!er!for!lav,!
underrette!told4!og!skatteforvaltningen!herom!inden!4!uger!efter!meddelelsens!
modtagelse.!Fristen!regnes!dog!tidligst!fra!udløbet!af!selvangivelsesfristen.!!
Stk.!2.!Den,!der!forsætligt!eller!groft!uagtsomt!overtræder!stk.!1,!straffes!med!bøde.!!
Stk.!3.!6)!Er!overtrædelsen!begået!med!forsæt!til!at!unddrage!det!offentlige!skat,!kan!
straffen!stige!til!fængsel!indtil!1!år!og!6!måneder,!medmindre!højere!straf!er!forskyldt!
efter!straffelovens!§!289.”Bestemmelsen- vedrører- skatteyderens- passivitet,- når- skattemyndighederne- har- beregnet- denskattepligtige-indkomst,-uden-at-skatteyderen-har-afgivet-oplysninger,-og-skatteyderen-ikke-inden-4uger- efter- modtagelse- af- årsopgørelsen- reagerer- på- den- forkerte- (for- lave)- beregning.- Dvs.bestemmelsen-pålægger-en-handlepligt.-Bestemmelsen-omfatter-mgl.-reaktion-overfor-en-urigtig,forudfyldt-selvangivelseStrafansvar-efter-stk.-2-forudsætter,-at-den-skattepligtige-har-forsæt-(samt-grov-uagtsomhed)-til,-atskatteansættelsen- bliver- for- lav,- men- uden- at- den- skattepligtige- samtidig- har- forsæt- til,- at- detoffentlige-unddrages-skat-(går-ud-fra,-at-fejlen-vil-blive-rettet-automatisk-el.-lign.)Typeområder:-mgl.-reaktion-overfor-årsopgørelse-der-ikke-medtager-skattepligtig-fortjeneste-vedaktiesalg,-salg-af-fast-ejendom,-fortjeneste-ved-spekulationssalg.Strafansvar-efter-stk.-3-forudsætter,-at-den-skattepligtige-har-forsæt-(samt-grov-uagtsomhed)-til,-atskatteansættelsen-bliver-for-lav,-samt-at-den-skattepligtige-samtidig-har-forsæt-til,-at-det-offentligeunddrages-skat.-

Vurderingen-af-tilregnelse•
•
•
•

Unddragelsens-absolutte-og-relative-størrelse.Unddragelses-systematiske-karakter.Ts-placering-i-virksomheden.Ts-regnskabsmæssige-og-skattemæssige-forudsætninger.-
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Medvirken,-UfR-1989.128H”Før! skattekontrollovens! §! 13,! stk.! 1,! blev! ændret! ved! lov! nr.! 539! af! 17.! december! 1971! fastsattes! der! i!
bestemmelsen!straf!for!»den,!der!i!svigagtig!hensigt!afgiver!urigtige,!ufuldstændige!eller!på!anden!måde!
vildledende! oplysninger! til! brug! ved! afgørelsen! af,! om! skattepligt! påhviler! ham! selv! eller! en! af! ham!
repræsenteret! person! eller! til! brug! ved! skatteansættelsen! eller! skatteberegningen! med! hensyn! til! hans!
egen! eller! en! af! ham! repræsenteret! persons! indkomst! og! formue«.! Ved! den! nævnte! lov! ændredes!
bestemmelsen,! således! at! straffehjemmelen! nu! omfatter! »den,! der! med! forsæt! til! at! unddrage! det!
offentlige! skat,! afgiver! urigtige! eller! vildledende! oplysninger! til! brug! ved! afgørelse! af,! om! en! person! er!
undergivet!skattepligt,!eller!til!brug!ved!afgørelse!af!skatteansættelse!eller!skatteberegning«.!Det!fremgår!
af!forarbejderne!til!bestemmelsen!(F.T.!1971/72!tillæg!A!spalte!119!ff.),!at!den!ændrede!formulering!bl.a.!
indebar! en! udvidelse! i! forhold! til! den! tidligere! lov! af! den! personkreds,! der! ville! kunne! pådrage! sig!
strafansvar! for! skattesvig.! Bestemmelsen! ville! således! 4! foruden! hustruer,! der! har! indtægter! og! formue,!
som! beskattes! hos! ægtefællen! 4! omfatte! personer,! der! optræder! på! andre! personers! vegne,! typisk!
advokater! og! revisorer,! samt! personer,! der! er! ansvarlige! ledere! af! en! »juridisk! person«,! for! eksempel! et!
aktieselskab.! Det! fremhæves! desuden! i! forarbejderne,! at! den! del! af! skattesvigsforbrydelsen,! der! angår!
oplysninger! til! brug! ved! ansættelsen! af! den! skattepligtige! indkomst! og! formue! eller! til! brug! ved!
skatteberegningen,!typisk!vil!blive!realiseret!ved!indgivelse!af!urigtig!selvangivelse.!
Skattekontrollovens! §! 13,! stk.! 1,! har! efter! sin! ordlyd! 4! ligesom! den! tidligere! bestemmelse! 4! et!
gerningsindhold,! der! omfatter! visse! former! for! medvirken! til! andres! skatteunddragelse.! Efter! det! i!
forarbejderne! anførte! må! de! personer,! der! omfattes! af! bestemmelsen,! have! bistået! umiddelbart! ved!
afgivelsen! af! urigtige! eller! vildledende! oplysninger! til! brug! for! ligningsmyndighederne,! typisk! ved!
udarbejdelse!af!en!urigtig!selvangivelse.!Det!må!bero!på!en!konkret!vurdering,!om!og!i!hvilket!omfang!der!
med! hjemmel! i! straffelovens! §! 23! kan! ske! en! udvidelse! af! bestemmelsen! til! at! gælde! andre! former! for!
medvirken,! og! en! sådan! vurdering! må! også! være! afgørende! for,! om! straffelovens! §! 289! kan! bringes! i!
anvendelse.!
Medens!tiltalte!på!grund!af!de!omtalte!omfaktureringer!med!rette!i!overensstemmelse!med!sin!tilståelse!er!
fundet!skyldig!i!overtrædelse!af!moms!lovens!§!17,!stk.!1,!finder!Højesteret!det!efter!det!foran!anførte!og!
efter! de! sparsomme! oplysninger! i! dommene! og! retsbogsudskrifterne,! som! må! være! lagt! til! grund! for!
pådømmelsen,! tvivlsomt,! om! han! tillige! ved! omfaktureringerne! har! gjort! sig! skyldig! i! medvirken! til!
skattesvig.!Af!samme!grund!og!under!hensyn!til!de!foreliggende!ufyldestgørende!oplysninger!om!forholdet!
mellem!tiltalte!og!4!4!4!A/S,!finder!Højesteret!heller!ikke,!at!der!har!været!tilstrækkeligt!grundlag!for!i!det!
omfang,!hvori!det!er!sket,!at!lægge!hans!tilståelse!i!sagens!forhold!A!II,!III!og!IV!til!grund!for!domfældelsen!
vedrørende!disse!forhold.!
Da!betingelserne!for!at!fremme!sagen!som!tilståelsessag!efter!retsplejelovens!§!925!således!ikke!har!været!
til! stede,! finder! Højesteret! det! rettest,! at! byrettens! og! landsrettens! domme! ophæves,! og! at! sagen!
hjemvises!til!fornyet!behandling!ved!byretten.”• På-baggrund-af-ovennævnte-retstilstand-indførtes-i-1999-2.-pkt.-i-§-13,-stk.-1:”På!samme!måde!straffes!medvirken!til!skattesvig,!jf.!Straffelovens!§!23.”-
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Sanktioner-for-skattesvig:-

Straffene-for-skattesvig-op-til-250.000-kr.-er-standardiserede:-Uddrag-af-SKATs-vejledning:1. Grænsen-for-nedlæggelse-af-påstand-om-frihedsstraf-er-en-unddragelse-over-250.000-kr.-Der-er-taleom-en-fælles-beløbsgrænse-for-forsætlig-overtrædelser-af-både-skatteX,-momsX,arbejdsmarkedsafgiftsX-og-lønsumsafgiftsloven,-og-det-er-den-samlede-unddragelse,-der-lægges-tilgrund.-Der-nedlægges-yderligere-påstand-om-tillægsbøde-svarende-til-det-unddragne-beløb.-2. I-sager-vedrørende-skattekontrolloven-samt-visse-afgiftslove-(momsloven,arbejdsmarkedsbidragsloven-og-lønsumsafgiftsloven)-udgør-normalbøden-2-gange-det-samledeunddragne-beløb-ved-en-forsætlig-overtrædelse,-hvor-unddragelsen-er-op-til-250.000-kr.,-og-engang-unddragelsen-ved-en-groft-uagtsom-overtrædelse.-3. Af-den-del-af-den-samlede-unddragelse,-der-ikke-overstiger-60.000-kr.,-beregnes-bøden-kun-som-engang-det-unddragne-beløb-ved-forsæt,-og-som-halvdelen-af-det-unddragne-beløb-ved-grovuagtsomhed.-4. Der-foretages-afrunding-af-den-beregnede-bøde-efter-følgende-skala:Afrundet-nedad-til-et-med:fra-500-X-900-kr.-50-deleligt-talfra-1.000-X-2.999-kr.-100-deleligt-talfra-3.000-X-9.999-kr.-500-deleligt-talfra-10.000-X-19.000-kr.-1.000-deleligt-talfra-20.000-X-99.999-kr.-5.000-deleligt-talfra-100.000-X-10.000-deleligt-tal-5. Der-gives-ikke-normalbøde,-når-det-samlede-unddragne-beløb-ved-en-forsætlig-overtrædelse-erunder-10.000-kr.-og-ved-en-groft-uagtsom-overtrædelse-under-20.000-kr.,-når-der-er-tale-om-enførstegangsovertrædelse.-Det-indstilles,-at-der-ved-overtrædelser,-hvor-unddragelsen-overstiger-250.000-kr.-anvendes-frihedsstraf-påsamme-niveau-som-tidligere-og-tillægsbøde-svarende-til-en-gang-unddragelsen.Overstiger- unddragelsen- 250.000- kr.- kan- sagen- ikke- afgøres- ved- at- vedtage- en- bøde- hos- ToldX- ogSkatteregionen,-men-skal-afgøres-af-domstolene,-da-der-er-frihedsstraf.-
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Forenklet)oversigt)over)skatteprocessen)
)
Højesteret%
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
)
)
Byret%
)
)
)
)
)
)
)
)
Landsskatteretten%
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
)
)
SKAT%
)
)
)
)
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-Efterforskning:"
”§"19.! I! sager! om! overtrædelse! af! §§!13418,! der! behandles! administrativt,! jf.! §!20,! finder!
§!752,!stk.!1,!i!lov!om!rettens!pleje!tilsvarende!anvendelse.!!
Stk.!2.! Ransagning! i! sager! om! overtrædelse! af! bestemmelserne! i! denne! lov! kan! ske! i!
overensstemmelse! med! retsplejelovens! regler! om! ransagning! i! sager,! som! efter! loven! kan!
medføre!frihedsstraf.!!
§"19" A.! I! sager! om! overtrædelse! af! §§!13,! 15,! 16! og! 18! samt! straffelovens! §!289! kan! de!
unddragne!skatter!inddrages!under!straffesagen!og!påkendes!af!retten!i!overensstemmelse!
med!reglerne!i!retsplejelovens!kapitel!89.!!
§"20.! Skønnes! en! overtrædelse! ikke! at! ville! medføre! højere! straf! end! bøde,! kan! told4! og!
skatteforvaltningen! tilkendegive! den! pågældende,! at! sagen! kan! afgøres! uden! retslig!
forfølgning,!såfremt!han!erkender!sig!skyldig!i!overtrædelsen!og!erklærer!sig!rede!til!inden!
for! en! nærmere! angiven! frist,! der! efter! begæring! kan! forlænges,! at! betale! en! i!
tilkendegivelsen!angivet!bøde.!!
!
§"22.! Politiet! yder! told4! og! skatteforvaltningen! bistand! efter! regler,! der! fastsættes! efter!
forhandling!mellem!skatteministeren!og!justitsministeren.”!!
!
•

Der-er-adgang-til-forsvarerbeskikkelse-under-skattestraffesagens-behandling-hos-ToldX-ogSkatteregionen-

•

Der-er-mulighed-for-at-foretage-ransagning-samt-øvrige-tvangsindgreb-med-politimæssigbistand.-

Eksempler"på"kategorier"af"skattestraffesager:"
"
• Selskabstømmersager-(tilbage-i-90´erne)• Momskarusseller• Privatforbrugsberegning• PizzaXsager• Restaurationssager• Spiritussager-

-

-
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11.-lektionRådgivers-rolle,-særligt-revisor-

Straffelovens,bestemmelse,om,medvirken,omfatter,også,rådgiver,(f.eks.,advokat,,revisor,m.v.):,

%
”§"23.!Den!for!en!lovovertrædelse!givne!straffebestemmelse!omfatter!alle,!der!ved!tilskyndelse,!
råd!eller!dåd!har!medvirket!til!gerningen.!Straffen!kan!nedsættes!for!den,!der!kun!har!villet!yde!
en!mindre!væsentlig!bistand!eller!styrke!et!allerede!fattet!forsæt,!samt!når!forbrydelsen!ikke!er!
fuldbyrdet!eller!en!tilsigtet!medvirken!er!mislykkedes.”-

%
,
Almindelige,strafferegler,
Det-fremgår-af-Revisorlovens-§-30-(lov-nr.-468-af-17/06/2008),-at-Straffelovens-kap.-16-om-forbrydelser-ioffentlig-tjeneste-finder-anvendelse-på-revisorer.-§-156-vedrører-forsætlig-tilsidesættelse-af-en-tjenestepligt:,
”§"156.!Når!nogen,!som!virker!i!offentlig!tjeneste!eller!hverv,!nægter!eller!undlader!at!opfylde!pligt,!
som!tjenesten!eller!hvervet!medfører,!eller!at!efterkomme!lovlig!tjenstlig!befaling,!straffes!han!med!
bøde!eller!fængsel!indtil!4!måneder.!Uden!for!foranstående!bestemmelse!falder!hverv,!hvis!udførelse!
hviler!på!offentlige!valg.”!
!
”§"157."Samme!straf!finder!anvendelse,!når!nogen,!som!virker!i!offentlig!tjeneste!eller!hverv,!
gør! sig! skyldig! i! grov! eller! oftere! gentagen! forsømmelse! eller! skødesløshed! i! tjenestens! eller!
hvervets! udførelse! eller! i! overholdelsen! af! de! pligter,! som! tjenesten! eller! hvervet! medfører.!
Bestemmelsen!i!§!156,!2.!punktum,!finder!tilsvarende!anvendelse.”• §- 157- vedrører- uforsætlig- tilsidesættelse- af- en- tjenestepligt- gennem- grov- eller- gentagenforsømmelse-eller-skødesløshed.-• Normen-for-korrekt-opførsel-kan-bl.a.-findes-i-Årsregnskabsloven-samt-i-Revisorlovens-§-16:”§"16.! Revisor! er! offentlighedens! tillidsrepræsentant! under! udførelse! af! opgaver! efter! §!1,!
stk.!2.![revisors-afgivelse-af-revisionspåtegninger-på-regnskaber,-herunder-revisors-udtalelserom- ledelsesberetninger- i- henhold- til- årsregnskabsloven,- og- ved- revisors- afgivelse- af- andreerklæringer- med- sikkerhed,- der- ikke- udelukkende- er- bestemt- til- hvervgiverens- eget- brug].Revisor!skal!udføre!opgaverne!i!overensstemmelse!med!god!revisorskik,!herunder!udvise!den!
nøjagtighed! og! hurtighed,! som! opgavernes! beskaffenhed! tillader.! God! revisorskik! indebærer!
desuden,! at! revisor! skal! udvise! integritet,! objektivitet,! fortrolighed,! professionel! adfærd,!
professionel!kompetence!og!fornøden!omhu!ved!udførelsen!af!opgaverne.”-
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•

!
Retspraksis:U.1969.782Ø:- En- revisor- T- fandtes- at- have- udvist- grov- og- gentagen- forsømmelse- ved- udenbehørig- undersøgelse- at- forsyne- en- skotøjsfabrikant- K's- regnskaber- for- årene- 1960X64- med- enattestation,- der- var- egnet- til- at- fremkalde- den- opfattelse,- at- T- i- det- væsentlige- indestod- forregnskabernes- rigtighed.- På- grundlag- af- de- således- attesterede- regnskaber,- der- indeholdt- grofturigtige-angivelser-af-virksomhedens-varesalg-og-varelager,-havde-K-opnået-lån-og-kredit-hos-sinebankX-og-forretningsforbindelser-med-et-betydeligt-tab-for-disse-til-følge.-T-ansås-efter-strfl.-§-157med- 40- dagbøder- &grave;- 200- kr.,- medens- anklagemyndighedens- påstand- om- frakendelse- afretten-til-at-udøve-virksomhed-som-statsautoriseret-revisor-ikke-toges-til-følge.U.1962.540/2V:- Kommunale- revisorer- tiltalt- efter- strfl- §- 157- frifandtes,- da- kommunensbogføring- umuliggjorde- en- effektiv- revisionskontrol.- Amtsrevisor- frifundet- p.g.a.- manglendeinstrukser-og-ressourcer.-I-den-pågældende-sag-havde-kommunens-pantefoged-begået-underslæbpå-ca.-1,5-mio.-kr.-
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Strafansvar-for-erklæringer•

Bekendtgørelse-om-revisorers-erklæringer-(Erklæringsbekendtgørelsen):”§"7.! Revisor! skal! i! revisionspåtegningen! give! supplerende! oplysninger! om! eventuelle! forhold! i!
regnskabet,!som!revisor!påpeger!uden!at!tage!forbehold.!
Stk.!2.! Revisor! skal! altid! give! supplerende! oplysninger,! hvis! lovgivningen! om! bogføring! og!
opbevaring! af! regnskabsmateriale! ikke! er! overholdt,! og! den! pågældende! overtrædelse! ikke! er!
uvæsentlig.! Der! skal! endvidere! særskilt! gives! supplerende! oplysninger! om! forhold,! som! revisor! er!
blevet!bekendt!med!under!sit!arbejde,!og!som!giver!en!begrundet!formodning!om,!at!medlemmer!af!
ledelsen! kan! ifalde! erstatningsK! eller! strafansvar! for! handlinger! eller! undladelser,! der! berører!
virksomheden,! tilknyttede! virksomheder,! virksomhedsdeltagere,! kreditorer! eller! medarbejdere.!
Herunder!skal!altid!oplyses!om!overtrædelse!af:!
1)!straffelovens!kapitel!28!samt!skatteK,!afgiftsK!og!tilskudslovgivningen,!
2)!den!for!virksomheden!fastsatte!selskabsretlige!eller!tilsvarende!lovgivning,!eller!
3)! lovgivningen! om! regnskabsaflæggelse,! herunder! om! bogføring! og! opbevaring! af!
regnskabsmateriale.!
Stk.!3.!Supplerende!oplysninger!må!ikke!erstatte!et!forbehold.”•

•
•

Bestemmelsen- fastslår- en- ubetinget- pligt- til- at- medtage- oplysninger- omerstatningspådragende- og- strafbare- forhold- i- revisionspåtegningen.- Aldeles- bagatelagtigeforhold-kan-dog-udelades.-Tilsidesættelse-af-pligten-straffes-med-bøde-jf.-bekendtgørelsens§-17.Bestemmelsen- medfører- dog- ikke- nogen- anmeldelsespligt- overfor- offentlige- myndigheder,f.eks.-politi-og-skattemyndigheder.Revisor-har-dog-anmeldelsespligt-i-følgende-tilfælde:o Konkurslovens-§-110,-stk.-4:-”Finder!kurator,!at!de!foreliggende!oplysninger!giver!grundlag!
for! politimæssig! efterforskning! mod! skyldneren! eller! andre,! skal! kurator! give! politiet!
meddelelse!herom.”!
o Revisorlovens- §- 10,- stk.-5:- ”Indser! en! virksomheds! revisor,! at! et! eller! flere! medlemmer! af!
virksomhedens! ledelse! begår! eller! har! begået! økonomiske! forbrydelser! i! tilknytning! til!
udførelsen! af! deres! hverv,! og! har! revisor! en! begrundet! formodning! om,! at! forbrydelsen!
vedrører"betydelige"beløb"eller"i"øvrigt"er"af"grov"karakter,!skal!revisor!straks!underrette!
hvert! enkelt! medlem! af! ledelsen! herom.! Underretningen! indføres! altid! i!
revisionsprotokollen.! Har! ledelsen! ikke! senest! 14! dage! herefter! over! for! revisor!
dokumenteret!at!have!taget!de!fornødne!skridt!til!at!standse!igangværende!kriminalitet!og!
til! at! rette! op! på! de! skader,! den! begåede! kriminalitet! har! forårsaget,! skal! revisor! straks!
underrette!Statsadvokaten!for!Særlig!Økonomisk!Kriminalitet!om!de!formodede!økonomiske!
forbrydelser.”- ”!betydelige!beløb!eller!i!øvrigt!er!af!grov!karakter”:-Eksempelvis-Strfl.-kap.-28-(fra½-mio.-kr.)-samt-Vpl. ”!Indser”:-relaterer-sig-til-revisors-tilregnelse.-At-indse-noget-er-ikke-det-samme-somat-have-sikker-viden-om-det-–-men-næsten-(komp.-side-213).-
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Hvidvaskningsloven-(revisorer-er-nævnt-i-§-1,-nr.-15):-

Definition,på,hvidvask:,
,
”Ved! hvidvask! forstås! konvertering! eller! overførsel! af! penge! eller! andre! formuegoder,! vel! vidende! at! de!
stammer!fra!en!kriminel!handling,!med!det!formål!at!fortie!eller!tilsløre!pengenes!ulovlige!oprindelse.!Ved!
hvidvask!forstås!endvidere!erhvervelse,!besiddelse!eller!anvendelse!af!penge!eller!andre!formuegoder,!vel!
vidende! at! de! stammer! fra! en! kriminel! handling.! Hvidvaskbegrebet! omfatter! også! enhver! form! for!
medvirken!til!sådanne!handlinger.”,
§"4."Ved!hvidvask!skal!i!denne!lov!forstås!!
1)!uberettiget!at!modtage!eller!skaffe!sig!eller!andre!del!i!økonomisk!udbytte,!der!er!
opnået!ved!en!strafbar!lovovertrædelse,!!
2)!uberettiget!at!skjule,!opbevare,!transportere,!hjælpe!til!afhændelse!eller!på!anden!
måde! efterfølgende! virke! til! at! sikre! det! økonomiske! udbytte! fra! en! strafbar!
lovovertrædelse!eller!!
3)!forsøg!på!eller!medvirken!til!sådanne!dispositioner.!!
Stk.! 2.! Bestemmelsen! i! stk.! 1! omfatter! også! dispositioner! foretaget! af! den,! der! har!
begået!den!strafbare!lovovertrædelse,!som!udbyttet!hidrører!fra.!!
§"5." Ved! finansiering! af! terrorisme! skal! i! denne! lov! forstås! finansiering! af! terrorisme!
som!defineret!i!straffelovens!§!114!b,!for!så!vidt!angår!handlinger!omfattet!af!§!114.!!
§"6." De! af! loven! omfattede! virksomheder! og! personer! skal! være! opmærksom! på!
kunders! aktiviteter,! som! på! grund! af! deres! karakter! særlig! menes! at! kunne! have!
tilknytning! til! hvidvask! eller! finansiering! af! terrorisme.! Dette! gælder! især! komplekse!
eller! usædvanlig! store! transaktioner! og! alle! usædvanlige! transaktionsmønstre! set! i!
forhold!til!kunden.!!
Stk.!2.!Formålet!med!de!i!stk.!1!nævnte!transaktioner!skal!så!vidt!muligt!undersøges.!
Resultaterne!af!en!undersøgelse!skal!noteres!og!opbevares,!jf.!§!23.!!
§"7."Hvis!der!er!mistanke!om,!at!en!kundes!transaktion!eller!henvendelse!har!eller!har!
haft!tilknytning!til!hvidvask!eller!finansiering!af!terrorisme,!skal!de!af!loven!omfattede!
virksomheder!og!personer!undersøge!transaktionen!eller!henvendelsen!nærmere.!Hvis!
mistanken! vedrører! lovovertrædelser,! der! kan! straffes! med! fængsel! i! over! 1! år,! og!
denne! mistanke! ikke! kan! afkræftes,! skal! Statsadvokaten! for! Særlig! Økonomisk!
Kriminalitet!omgående!underrettes.!!
•

Oplysningspligt:- en- række- love- pålægger- oplysningspligt,- f.eks.- Skattekontrolloven- og- BankX- ogSparekasseloven.- Oplysningspligten- gælder- dog- ikke- under- en- strafferetlig- efterforskning,- da- detderimod-er-Retsplejeloven-der-finder-anvendelse.-
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Erklæringer,på,utilstrækkeligt,grundlag,
Revisor-kan-pådrage-sig-strafansvar-ved-at-afgive-erklæring-uden-fornødent-grundlag-(Revisorloven):”§"54,"stk."4."En!revisor,!der!under!udførelsen!af!opgaver!efter!§!1,!stk.!2!og!3,!afgiver!urigtig!
skriftlig!erklæring!eller!skriftligt!bevidner!noget,!hvorom!den!pågældende!ingen!kundskab!har,!
straffes! med! bøde! eller! fængsel! indtil! 4! måneder.! Det! samme! gælder! en! revisor,! der!
underskriver!revisionspåtegningen!i!et!regnskab,!som!ikke!er!revideret!af!vedkommende,!uden!
at! dette! fremgår! af! den! afgivne! revisionspåtegning,! eller! der! uden! at! være! tilknyttet! en!
revisionsvirksomhed!udfører!de!i!§!1,!stk.!2,!omhandlede!opgaver.”!
Usande,erklæringer,
Ved- en- usand! erklæring- forstås- mangler- ved- selve- resultatet- (cfr.- mangler- i- forarbejder- som- vederklæringer-på-utilstrækkeligt-grundlag).-Grundlaget-er-igen-Revisorloven-§-27,-stk.-4.Hvis-erklæringen-afgives-mundtligt-for-retten,-kan-der-pådrages-et-strafansvar-jf.-Strfl.-§-158.Ved,skriftlige,erklæringer,findes,en,række,bestemmelser,i,Straffeloven:,
• Falsk-tro-og-loveXerklæring:”§"161.!Med!bøde!eller!fængsel!indtil!2!år!straffes!den,!som!udenfor!det!i!§!158!nævnte!tilfælde!for!
eller!til!en!offentlig!myndighed!afgiver!en!falsk!erklæring!på!tro!og!love!eller!på!lignende!højtidelig!
måde,!hvor!sådan!form!er!påbudt!eller!tilstedt.”!
!

•

Urigtig-pligtmæssig-erklæring:”§"162.!Den,!som!ellers!for!eller!til!en!offentlig!myndighed!afgiver!urigtig!erklæring!om!forhold,!
angående!hvilke!han!er!pligtig!at!afgive!forklaring,!straffes!med!bøde!eller!fængsel!indtil!4!
måneder.”-

!
•

Generel-bestemmelse-om-afgivelse-af-urigtig-erklæring-til-det-offentlige:-

!
”§"163.!Den,!som!i!øvrigt!til!brug!i!retsforhold,!der!vedkommer!det!offentlige,!skriftligt!eller!ved!
andet!læsbart!medie!afgiver!urigtig!erklæring!eller!bevidner!noget,!som!den!pågældende!ikke!har!
viden!om,!straffes!med!bøde!eller!fængsel!indtil!4!måneder.”!
-
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Tavshedspligt-

Markedsføringsloven:,
”§" 10.!Den,!der!er!i!tjenesteK!eller!samarbejdsforhold!til!en!virksomhed!eller!udfører!et!hverv!for!denne,!må!
ikke!på!utilbørlig!måde!skaffe!sig!eller!forsøge!at!skaffe!sig!kendskab!til!eller!rådighed!over!virksomhedens!
erhvervshemmeligheder.!!!
Stk.! 2.! Har! den! pågældende! fået! kendskab! til! K! eller! fået! rådighed! over! K! virksomhedens!!!
erhvervshemmeligheder!på!retmæssig!måde,!må!den!pågældende!ikke!ubeføjet!viderebringe!eller!benytte!
sådanne! hemmeligheder.! Forbudet! vedvarer! i! 3! år! efter! tjenesteforholdets,! samarbejdsforholdets! eller!
hvervets!ophør.!!!
Stk.! 3.! Den,! der! i! anledning! af! udførelsen! af! arbejde! eller! i! øvrigt! i! erhvervsøjemed! er! blevet! betroet!!!
tekniske! tegninger,! beskrivelser,! opskrifter,! modeller! eller! lignende,! må! ikke! ubeføjet! benytte! sådant!
materiale!eller!sætte!andre!i!stand!hertil.!!!
Stk.!4.!Erhvervsdrivende!må!ikke!benytte!en!erhvervshemmelighed,!såfremt!kendskab!til!eller!rådighed!over!
den!er!opnået!i!strid!med!de!ovenfor!nævnte!bestemmelser.”!!
”§" 22.!Stk.!4.!Overtrædelse!af!§!10!straffes!med!bøde,!eller!fængsel!indtil!2!år.!Påtale!!!finder!kun!sted!efter!
den!forurettedes!begæring.”•

•
•
•
•
-

Stk.- 1- indeholder- et- generelt- forbud- mod- at- skaffe- sig- kendskab- eller- rådighed- overerhvervshemmeligheder- på! utilbørlig! måde.- ”Utilbørlig”- må- forstås- i- modsætning- til- retmæssig,dvs.-som-almindelig-led-i-arbejdet/hvervets-udførelseStk.- 2- indeholder- et- 3Xårigt- forbud- mod- at- viderebringe- eller- selvstændigt- benytteerhvervshemmeligheder.Stk.- 3- indeholder- et- ikkeXtidsbegrænset- forbud- mod- at- viderebringe- eller- selvstændigt- benyttetekniske-tegninger-m.v.Stk.- 4- indeholder- et- ikkeXtidsbegrænset- forbud- mod- at- benytte- en- erhvervshemmelighed,- der- ererhvervet-i-strid-med-stk.-1-–3.§-10-er-en-særlovsovertrædelse-der-er-strafbar-i-både-forsætlig-og-uagtsom-form-jf.-Strfl.-§-19,-2.pkt.--
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Straffeloven:,
”§" 152."Den,!som!virker!eller!har!virket!i!offentlig!tjeneste!eller!hverv,!og!som!uberettiget!videregiver!eller!
udnytter! fortrolige! oplysninger,! hvortil! den! pågældende! i! den! forbindelse! har! fået! kendskab,! straffes! med!
bøde!eller!fængsel!indtil!6!måneder.!!!
Stk.! 2.!Straffen!kan!stige!til!fængsel!indtil!2!år,!hvis!forholdet!er!begået!med!forsæt!til!at!skaffe!sig!!!eller!
andre!uberettiget!vinding!eller!der!i!øvrigt!foreligger!særlig!skærpende!omstændigheder.!!!
Stk.! 3.! En! oplysning! er! fortrolig,! når! den! ved! lov! eller! anden! gyldig! bestemmelse! er! betegnet! som! sådan,!
eller!når!det!i!øvrigt!er!nødvendigt!at!hemmeligholde!den!for!at!varetage!væsentlige!hensyn!til!offentlige!
eller!private!interesser.”• Stk.- 1- pålægger- offentligt- ansatte- samt- personer- i- offentligt- hverv- (hverv- der- kræver- offentligbeskikkelse,- f.eks.- revisorer- og- advokater)- et- tidsubegrænset- forbud- mod- at- videregive- ellerselvstændigt-anvende-fortrolige-oplysninger.• Stk.-3-definerer-begrebet-”fortrolig”-oplysning.Tavshedspligten- kan- brydes- i- medfør- af- §- 152e,- nr.- 2,- såfremt- den- pågældende- ”handler! i! berettiget!
varetagelse!af!åbenbar!almeninteresse!eller!af!eget!eller!andres!tarv.”-
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Sanktionerne-

Oversigt:• Reglerne-om-sanktionerne/straffene-findes-i-Strfl.-kap.-6X10.• Hæftestraffen-blev-afskaffet-den-1.-juli-2001,-og-den-eneste-frihedsstraf-er-herefter-fængsel-fra-7dage-til-livstid.• Straffen-kan-gøres-betinget,-dvs.-fuldbyrdelsen-(og-evt.-også-udmålingen)-udsættes-og-gøresbetinget-af-den-dømtes-fremtidige-adfærd:o Strafudmåling-udsættes,-f.eks.-med-en-prøvetid-på-2-år.-Udsættelsen-kan-tillige-betinges-af,at-den-dømte-overholder-vilkår,-f.eks.-tilsyn-af-kriminalforsorgen-eller-samfundstjeneste.o Strafudmåling-fastsættes,-men-fuldbyrdelsen-udsættes-såfremt-den-dømte-ikke-begår-nykriminalitet-indenfor-prøvetiden.o Kombinationsdom:-dvs.-delvis-betinget-og-delvis-ubetinget-dom.• Tillægssanktioner:o Tillægsbødero Konfiskationo Rettighedsfortabelseo Frakendelse-af-kørekort!
!
!
!
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Borgerlige-rettigheder-

•
,

•
•

-

•

Ved- borgerlige- rettigheder- forstås- retten- til- at- have- den- samme- stilling- som- andre- i- samfundet,f.eks.-retten-til-at-udøve-erhverv.-I-visse-tilfælde-af-strafbare-forhold-kan-denne-ret-dog-fratagesved-dom:”§" 78." Strafbart! forhold! medfører! ikke! tab! af! borgerlige! rettigheder,! herunder! ret! til!
virksomhed!i!henhold!til!almindeligt!næringsbrev!eller!sønæringsbevis.!
Stk.!2.!Den,!der!er!dømt!for!strafbart!forhold,!kan!dog!udelukkes!fra!at!udøve!virksomhed,!
som!kræver!en!særlig!offentlig!autorisation!eller!godkendelse,!såfremt!det!udviste!forhold!
begrunder!en!nærliggende!fare!for!misbrug!af!stillingen!eller!hvervet.!
!
§"79."Den,!som!udøver!en!af!de!i!§!78,!stk.!2,!omhandlede!virksomheder,!kan!ved!dom!for!
strafbart!forhold!frakendes!retten!til!fortsat!at!udøve!den!pågældende!virksomhed!eller!til!
at! udøve! den! under! visse! former,! såfremt! det! udviste! forhold! begrunder! en! nærliggende!
fare!for!misbrug!af!stillingen.!
Stk.!2.!Det!samme!gælder,!når!særlige!omstændigheder!taler!derfor,!om!udøvelse!af!anden!
virksomhed.!Efter!samme!regel!kan!der!ske!frakendelse!af!retten!til!at!være!stifter!af!eller!
direktør!eller!medlem!af!bestyrelsen!i!et!selskab!med!begrænset!ansvar,!et!selskab!eller!en!
forening,!som!kræver!særlig!offentlig!godkendelse,!eller!en!fond.!
Stk.!3.!Frakendelsen!sker!på!tid!fra!1!til!5!år,!regnet!fra!endelig!dom,!eller!indtil!videre,!i!
hvilket!tilfælde!spørgsmålet!om!fortsat!udelukkelse!fra!den!pågældende!virksomhed!efter!
5!års!forløb!kan!indbringes!for!retten!efter!de!i!§!78,!stk.!3,!indeholdte!regler.!Når!særlige!
omstændigheder!taler!derfor,!kan!justitsministeren!tillade,!at!indbringelse!for!retten!sker,!
inden!den!i!1.!pkt.!nævnte!5!års!frist!er!forløbet.!
Stk.! 4.! Retten! kan! under! behandlingen! af! de! i! stk.! 1! og! 2! nævnte! sager! ved! kendelse!
udelukke!den!pågældende!fra!at!udøve!virksomheden,!indtil!sagen!er!endeligt!afgjort.!Det!
kan!ved!dommen!i!sagen!bestemmes,!at!anke!ikke!har!opsættende!virkning.”§- 78- giver- offentlige- myndigheder- mulighed- for- at- nægte- autorisation- –- f.eks.- læge,- revisor,advokat-–-hvis-der-på-grund-af-en-straffedom-er-nærliggende-fare-for-misbrug.§-79-giver-retten-mulighed-for-at:o fratage-retten-til-at-udøve-en-virksomhed-der-kræver-autorisation-jf.-§-78-stk.-2o fratage-retten-til-at-udøve-anden!virksomhed,-f.eks.-virke-som-direktør,-lærer,-medhjælperpå-et-apotek-etc.-jf.-stk.2,-1.-pkt.-Efter-2.-pkt.-kan-retten-til-at-være-stifter,-direktør-ellerbestyrelsesmedlem-i-et-A/S-eller-ApS-tillige-frakendes.o Frakendelse- af- retten- til- et- bestemt- erhverv- forudsætter,- at- ”det! udviste! forhold!
begrunder! en! nærliggende! fare! for! misbrug! af! stillingen”,- dvs.- altid- krav- om- enkonkret-vurdering-af-faren.Frakendelse-kan-ske-tidsbegrænset-i-1X5-år-eller-tidsubegrænset-”indtil!videre”-jf.-§-79-stk.-3.-
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