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Det civile
bødesystem
- og forventede ændringer i praksis
Tine Rønde – 23. marts 2021

Formålet med direktiv 2019/1
• Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders

håndhævelse af EU-konkurrencereglerne
• Sikring af, at de nationale konkurrencemyndigheder har de

nødvendige garantier ift. uafhængighed og ressourcer samt de
nødvendige håndhævelses- og bødeudstedelsesbeføjelser til
effektivt at anvende artikel 101 og 102 mhp. at forhindre
konkurrenceforvridninger i det indre marked

Generelt om direktiv 2019/1
• Vedrører alene processuelle regler
• Gælder som udgangspunkt kun for

virksomheder og
virksomhedssammenslutninger
• Muligt at opretholde nationale
bestemmelser om fysiske personer
• Som udgangspunkt minimumsdirektiv

Generelt om direktiv 2019/1
Direktivet siger ikke noget om:
• De materielle regler
• Spørgsmålet om bødeniveau
• Reglerne for straf til fysiske personer

Baggrund for det nye bødesystem i DK
Artikel 13(1):

”Medlemsstaterne sikrer, at de nationale administrative
konkurrencemyndigheder enten i egne eller i ikkestrafferetlige
retssager kan anmode om pålæggelse af bøder, der er effektive,
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende
virkning, når disse forsætligt eller uagtsomt har overtrådt
artikel 101 eller 102 TEUF”

Implementeringsmodel i DK
• Lagt tæt op ad direktivets regler
• Nye regler gælder både EU-sager

og rent nationale sager
• Bøder til virksomheder pålægges i
civile retssager
• Straf til virksomheder også for
simpel uagtsomhed
• Regler for fysiske personer
bibeholdt

Lovprocessen i DK
• Tværministeriel arbejdsgruppe med JM
• Høring 24/9-20 -> justering af

lovforslag
• Fremsættelse 9/12-20
• Teknisk gennemgang i ERU 10/12-20
• 1. behandling 15/12-20

Lovprocessen i DK (fortsat)
• Eksperthøring 13/1-21
• Besvarelse af 41 FT-spørgsmål
• ERU betænkning 28/1 ->

ændringsforslag fra LA + EM’eren
• 2. behandling 2/2-21
• 3. behandling og vedtagelse 9/2-21
• Ikrafttrædelse 4/3-21

Ændringer ift. Konkurrenceankenævnet efter
eksperthøring og FT-spørgsmål
1. Materielle sager:

Valgfrit om klage til KAN eller indbringelse direkte for SH ->
klage frist 8 uger for begge dele
2. Formelle sager:

Fortsat lovbestemt administrativ rekurs
3. Udvidet kompetence:

Afgørelser om selvinkriminering og LPP

Ny model for adm. behandling af sager mod
virksomheder
• Alle sager mod virksomheder starter hos KFST og indbringes

af KFST for SH i civilprocessens rammer ved påstand om bøde
• SØIK spiller ingen rolle i sager mod virksomheder
• En virksomhed orienteres om påtænkt bøde/bødespænd ifm.

KR’s afgørelse
• Procesbeslutning -> ikke en del af efterfølgende sag hos KAN

Indbringelse af sagen for SH
Sagen mod virksomheden indbringes for SH
mhp. pålæggelse af bøde – enten direkte efter
KR’s afgørelse eller efter behandling hos KAN
1.
2.

Virksomheden indbringer KR/KAN’s
afgørelse for SH -> KFST sagsøgt
Virksomheden indbringer ikke KR’s
afgørelse for KAN eller SH -> KFST sagsøger

Rammerne for retssagsbehandlingen
• Den civile retsplejes former
• HR: Forhandlingsprincippet

-> parterne bestemmer selv påstande,
anbringender og beviser
• U: Retten ikke bundet af bødepåstand
-> kan både pålægge et højere eller
lavere beløb end påstået

Rammerne for retssagsbehandlingen (fortsat)
• Samme regler og principper som i den civile retspleje, fx

formkrav til processkrifter, forkyndelse og bevisførelse
• Princippet om fri bevisførelse og fri bevisbedømmelse
• Nye processuelle rammer, fx mulighed for syn og skøn

Rammerne for retssagsbehandlingen (fortsat)
• Mulighed for anke til Landsretten eller Højesteret (direkte

eller som 3. instans)
• Den nye civile bødemodel gælder alle sager efter KRL – også fx

fusionssager
• Krav om betaling af retsafgift

Retsgarantier for virksomheder
• Domstolene skal lægge de

retsgarantier og principper til
grund, som følger af Chartret og
EUD’s praksis for behandling af
EU-konkurrenceretten
• Praksis kan ændre sig over tid

Praktik ved betaling af bøder
• Civile bøder betales til KFST
• KFST kan efter anmodning tillade

henstand med eller afdragsvis betaling
af bøden
• Reglerne i gældsinddrivelsesloven
gælder
• Bøder tilfalder statskassen

Udenretlige civile bødeforelæg
1. Ukompliceret sag uden bevismæssige tvivlsspørgsmål

2. Fast retspraksis for bødeudmåling

-> fx større sagskompleks med flere ensartede forhold eller
et vist antal sager inden for et givent område over tid
3. Erkendelse
4. Villighed til betaling af bøde inden for given frist

Udenretlige civile bødeforelæg (fortsat)
• Kræver som udgangspunkt godkendelse fra KR (i stedet for

SØIK)
• Offentliggørelse af bødevedtagelse eller resumé
• Videre strafforfølgning bortfalder

Straf til fysiske personer
• Stadig strafferetligt - SØIK
• Opsplitning af samme sag i civilretlig

sag mod virksomhed og strafferetlig
sag mod en fysisk person
• Medvirkensansvar
• Fortsæt eller grov uagtsomhed
• Bøde eller fængsel

Rettigheder i sag mod virksomhed?
• Som udgangspunkt bliver en fysisk person ikke pålagt

strafansvar for medvirken, før virksomhedens ansvar som
primært ansvarssubjekt er endeligt afgjort ved civil afgørelse
-> behov for at fysisk person kan indtræde i sagen, uanset om
den pågældende støtter en af parterne
• Valg mellem hensynet til a) effektiv håndhævelse og b)

grundlæggende retssikkerhed

Rettigheder i sag mod virksomhed?
• KRL § 24 b, stk. 1: Tredjemand som kan blive draget

strafferetligt til ansvar for den overtrædelse, som sagen angår,
kan ikke indtræde som part i sagen
• KRL § 24 b, stk. 2: Tredjemand kan indtræde i sagen for at

varetage sine interesser, uanset om den pågældende støtter en
af parterne i sagen, efter reglerne i RPL § 252, stk. 3 og 4
(biintervention)

Rettigheder i sag mod virksomhed?
• Retten bestemmer, på hvilken måde biintervenienten skal

have adgang til at udtale sig under sagen og føre bevis
• Det generelle hensyn til, at en sag behandles inden rimelig tid,

indgår ved rettens vurdering af anmodning om fx
tidskrævende yderligere bevisførelse
• Retten kan tillægge eller pålægge sagsomkostninger
• Mulighed for advokatbeskikkelse

For hvilke sager gælder de nye regler?
• Lovændring trådte i kraft 4/3-21
• Overgangsordning:
• Hvis KPM udsendt inden 4/3-21 eller

SØIK har rejst sigtelse inden 4/3-21
-> gamle regler

KRL EFTER ECN+
- ANSVARSSUBJEKTET
ANSVAR FOR OVERTRÆDELSER
- VIRKSOMHED, KONCERN, SAMMENSLUTNINGER OG PERSONLIGT
ANSVAR
– RETSSIKKERHEDSASPEKTER
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HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ?
Ansvarssubjektet – med ændringer efter implementeringen af ECN+ i KRL?
• Fysisk person/personligt ansvar
• Virksomheder
• Grundlæggende forudsætninger for diskussionen
• Virksomhed/økonomisk enhed
• Koncerner
• Sammenslutning af virksomheder
• Brancheforeninger
• Retssikkerhedssaspekter – undervejs!
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• Hvad ligger der i retssikkerhedsbegrebet?
• Materiel retssikkerhed:
• Klare og gennemskuelige retsregler – muligt for borgere og virksomheder at
kende deres rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov.
• Forvaltningsafgørelser skal have baggrund i loven og være i overensstemmelse
med grundlæggende retsprincipper.
• De skal være truffet på et grundlag, som hviler på lighed for loven
• Processuel retssikkerhed:
• Handler om sagsbehandlingen og sikres bl.a. ved regler om partshøring,
aktindsigt og begrundelsespligt, samt adgang til at klage over en
forvaltningsafgørelse
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FYSISKE PERSON/PERSONLIGT ANSVAR
Krl § 23, stk. 4:
• Fysisk person
• Medvirken til overtrædelse i en virksomhed/virksomhedssammenslutning
• Forsæt eller grov uagtsomhed
• Overtrædelse af krl § 6 eller §11; TEUF artikel101 eller artikel 102
• Bøde
• Fængsel – medvirket til kartelaftale
• Kartelaftaler indenfor rammen af definition i bestemmelsen
• Ny karteldefinition i § 5b, nr. 6) – ændrer ikke noget i den sammenhæng
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VIRKSOMHEDER - GENERELT
Grundlæggende forudsætninger for diskussionen
• Hvad er en virksomhed?
• Virksomhedsbegrebet – enhed, der udøver økonomisk aktivitet uanset denne enheds retlige
form eller finansieringsmåde
• Koncerner (og joint ventures)
• Ho: Betragtes som en økonomisk enhed/én virksomhed (krl § 5)
• Bekendtgørelse om aftaler m.v. inden for sammen koncern
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/1029
• Det EU-retlige virksomhedsbegreb får fremover endnu større gennemslagskraft
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VIRKSOMHEDER – GENERELT (FORTSAT)
• Hvad kan virksomheden gøres ansvarlig for?
• Overtrædelse af konkurrenceloven (fokus på § 6 og § 11-overtrædelser; art 101 og 102)
• Hæftelse for en civil bøde pålagt som følge af en overtrædelse af konkurrenceloven
• Herunder tvangsbøder, jf. KRL § 22, der konverteres til en civil bøde, jf. KRL § 23, stk. 3
(Hvad med bødeforlæg, jf, KRL § 23j?)
• Hvordan beregnes bøderne?
• Bøder beregnes på baggrund af virksomhedens eller virksomhedssammenslutningens
omsætning, jf. KRL § 23b, stk. 1
• Omsætningsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1286
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KONCERNER
KRL § 23 a, stk. 1

“En virksomhed kan gøres ansvarlig og hæfter for civile bøder,
der pålægges en anden virksomhed inden for samme
økonomiske enhed for overtrædelser af § 6 eller § 11 eller EUFtraktatens artikel 101 eller 102.”
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KONCERNER

MS

DS

DS
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KONCERNER – HVAD SKAL DER TIL?
Inddrage MS, hvor DS overtræder konkurrencereglerne?
KRL § 23a, stk. 1 må forventes anvendt i lyset af EU-domstolens praksis
• Et MS kan blive medansvarlig for en overtrædelse begået af et DS
• Såfremt DS ikke frit bestemmer sin adfærd på markedet , men i det væsentlige følger
instrukser fra MS
• Formodningsregel:
• Et MS udøver bestemmende indflydelse over:
• Et (næsten) helejet DS
• Et DS, hvor MS har alle stemmerettighederne (C-595/18P, Goldman Sachs, 27/1
2021)
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KONCERNER – HVAD SKAL DER TIL?
(FORTSAT)
Formodningsreglen er vanskelig at afkræfte:
• Ikke tilstrækkeligt at dokumentere ex at:
• MS ikke har afholdt bestyrelsesmøder eller afviklet generalforsamling i DS
• At DS ikke har fulgt instrukser fra MS (dog måske hvis det kan dokumenteres at
hovedparten af MS instrukser ikke følges af DS – NB! At der overhovedet udstedes
instrukser kan tolkes som tegn på at MS nettop udøver sin indflydelse på DS)
• Kontrol kan udøves uformelt – ex: personalemæssige forbindelser mellem selskaberne
Kontroversiel formodningsregel – MS har anført at:
• Ikke muligt at afkræfte
• I strid med grundlæggende rettigheder?
• Retten til retfærdig rettergang (EMRK artikel 6, stk. 1)
• Princippet om at uskyldig indtil andet er bevist (EMRK artikel 6, stk. 2)
• Afvist af EU-domstolen – formodning kan tilbagevises!
JURIDISK INSTITUT
AARHUS UNIVERSITET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET
23. MARTS 2021

PERNILLE WEGENER JESSEN
PROFESSOR

KONCERNER – HVAD SKAL DER TIL?
(FORTSAT)
• DS, der ikke er (næsten) helejet eller hvor MS ikke har (næsten) alle stemmerettighederne
• Myndighederne må bevise, at der udøves kontrol
• Tilstrækkeligt at der findes indikationer på at udøvelse af kontrol er
nærliggende – ikke krav om mere konkrete beviser for at kontrollen udøves
• Besiddelse af kapitalandele; majoritetskontrol; særlige minoritetsrettigheder
• Ikke nødvendigt at dokumentere at MS var involveret i (eller vidende om) de
konkurrencebegrænsende dispositioner
• Vægt på økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelse mellem
virksomhederne
• Ex: Personsammenfald mellem personer i ledelsen i MS og DS
• Compliance program – udtryk for koncernpolitik/blander sig i DS forhold
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KONCERNER – HVAD SKAL DER TIL?
(FORTSAT)
Udvide ansvaret til andre koncernforbundne selskaber?
• Inddrage DS, hvor MS overtræder konkurrencereglerne?
• Eller søsterselskab ift. et andet søsterselskabs overtrædelse af konkurrencereglerne?
I princippet muligt iht. ordlyden i KRL § 23a, stk. 1:
• “En virksomhed kan gøres ansvarlig og hæfter for civile bøder, der pålægges en anden
virksomhed inden for samme økonomiske enhed for overtrædelser af § 6.…”
• Udvidelse af ansvaret kan have betydning ift. hvilke værdier i ex. et DS, der hæfter for en
bøde som følge af MS’s overtrædelse af konkurrencereglerne
• Ikke afklaret i praksis
• Mindre oplagt, hvis der tages udgangspunkt i om der udøves afgørende indflydelse
• Mere oplagt hvis der tages udgangspunkt i at virksomhederne udgør en økonomisk enhed
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Medlem med
repræsentant
i besluttende
organ

S.A.V.
Medlem:
Joint venture

Medlem:
Kendskab

Brancheforening:
Insolvent
Medlem :
Uden
kendskab

Medlem:
Koncern

Medlem:
Aktivt taget
afstand
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S.A.V. – HVAD SKAL DER TIL?
KRL § 23a, stk. 2: SAV – indkalde bidrag fra medlemsvirksomhederne til betaling af bøden
1) Sammenslutningen er insolvent
2) Overtrædelse af KRL § 6/§11; TEUF art. 101/102
3) Udmålt på grundlag af medlemsvirksomhedernes omsætning (Iht. omsætningsbekendtgørelsen)
4) Indenfor frist
KRL § 23a, stk. 3, jf. stk. 2: KFST – opkræve direkte hos visse medlemmer
1) Fristen i stk. 2 ikke opfyldt
2) Restbeløbet
3) Enhver af de virksomheder, hvis repræsentanter var medlemmer af S.A.V.’s besluttende organer
4) Da overtrædelsen blev begået
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S.A.V. – HVAD SKAL DER TIL? (FORTSAT)
KRL § 23a, stk. 4, jf. stk. 3: KFST – kræve betaling hos ethvert medlem af sammenslutningen
1) Nødvendigt for at sikre fuld betaling (udestående bødebeløb)
2) Ethvert medlem, der var aktiv på det marked, hvor overtrædelsen fandt sted
Medmindre medlemsvirksomheden påviser at:
1)Den ikke har gennemført SAV’s beslutning om en overtrædelse
OG
2) Enten ikke har haft kendskab til beslutningens eksistens
ELLER
3) Aktivt har tage afstand inden KFST’s undersøgelse blev indledt
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OVERVEJELSER
Sammenslutning af virksomheder
• Formodning for at gennemført/kendskab - bevisbyrden påhviler det pågældende medlem!
• Grundlæggende rettigheder? (Retten til retfærdig rettergang; Princippet om at uskyldig
indtil andet er bevist )
• Mere fokus på compliance i brancheforeninger?
Samspil mellem:
• Ansvar indenfor en sammenslutning af virksomheder (§23a, stk.2-4) og
bødelempelsesreglerne?
• Ansvar inden for økonomisk enhed (§ 23a, stk. 1) >< Ansvar inden for sammenslutning af
virksomheder (§ 23a, stk. 2-4)
• Koncern, der er medlem af en brancheforening
• I hvilket omfang vil ændringerne have praktisk relevans?
• Præventiv effekt? Destabiliserende effekt?
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VIL DU VIDE MERE?
Karsten Engsig Sørensen: Virksomhedsbegrebets ekspansion i EU-konkurrenceretten og
dansk ret, UfR september 2020 nr 38
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DEN NYE KONKURRENCELOV
MYNDIGHEDERNES EFTERFORSKNINGSBEFØJELSER

EN KORT OVERSIGT
• KFST efterforsker virksomheder for overtrædelser af
konkurrencereglerne. SØIK efterforsker fysiske personer for
overtrædelser af konkurrencereglerne.

• De tre vigtigste ændringer i den forbindelse er:
1) Indførelse af pligt til deltagelse i interviews
2) Udvidede beføjelser til at foretage uanmeldte
kontrolundersøgelser:
i.

hos den undersøgte virksomhed/sammenslutning

ii.

på andre grunde/i andre transportmidler, herunder i private hjem

3) Begrænsning af forbuddet mod selvinkriminering
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DELTAGELSE I INTERVIEWS
• Med KL § 17 a indføres en pligt til at deltage i interviews

• KFST kan fremover til brug for undersøgelse indkalde den
undersøgte virksomheds:
• Bestyrelsesmedlemmer
• Direktør

• Medarbejder

• Det kræves, at virksomhedens repræsentant/medarbejder kan
være i besiddelse af oplysninger, der er relevante for hhv. §
6/art. 101 og § 11/art. 102
• Nægtes deltagelse kan dette medføre pålægning af bøder efter
de nye bestemmelser i §§ 22 og 23

SELVINKRIMINERINGSFORBUDDET
• Med KL § 17 b indsættes en begrænsning af forbuddet mod
selvinkriminering i forhold til virksomheder eller
virksomhedssammenslutninge
• Ifølge retssikkerhedslovens § 10 er en mistænkt ikke forpligtet til at give
oplysninger eller udtale sig om forhold, som kan have betydning for
bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse
• Denne regel vil fremadrettet ikke finde anvendelse, hvis myndighederne
har en mistanke om en overtrædelse af konkurrencereglerne
• Erstattes af EU-rettens forbud mod selvinkriminering, som er mere
begrænset:
• Tilståelse kontra oplysninger af faktuel karakter og allerede
eksisterende dokumenter
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KONTROLUNDERSØGELSER
HOS VIRKSOMHEDEN
• KL § 18, stk. 1 giver KFST adgang til at foretage uanmeldte
kontrolundersøgelser (dawn raids) hos en undersøgt virksomhed
eller virksomhedssammenslutning, herunder adgang til dennes
lokaler, grunde og transportmidler

• KFST kan:
• få adgang til oplysninger og tage kopi heraf
• afkræve forklaringer fra repræsentanter eller ansatte vedr.
kontrolundersøgelsens genstand og formål
• forlange af omfattede personer, at de viser indhold af deres lommer,
tasker m.v. og evt. tage kopi heraf

• Undlades det at underkaste sig undersøgelsen, kan dette
medføre pålægning af bøder efter de nye bestemmelser i §§ 22
og 23

KONTROLUNDERSØGELSER
I PRIVATE HJEM
• KL § 18 a giver KFST hjemmel til at foretage

kontrolundersøgelser på andre grunde/ i andre transportmidler,
herunder i private hjem
• Det private hjem skal tilhøre virksomhedens/sammenslutningens
direktører, ledere og/eller ansatte
• Dog gælder følgende:
• Under disse kontroller kan mundtlige forklaringer ikke forlanges, jf.
bestemmelsens stk. 2
• Hvis der er mistanke mod en fysisk person skal SØIK foretage
ransagningen, jf. bestemmelsens stk. 3

23. MARTS 2021
SIDE 51

ÆNDRINGERNES BETYDNING I
PRAKSIS
• KFST har oprettet et Center for Konkurrencejura, Efterforskning
og Proces

• Et todelt efterforskningssystem:
• Virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne efterforskes af
KFST
• Fysiske personers overtrædelse af konkurrencereglerne efterforskes af
SØIK

Implementering af ECN+ direktivet
Prøvelse af afgørelser og betydning for bødeafgørelser
Dansk Forening for Konkurrenceret
23. marts 2021

Gorrissen Federspiel

Indledning
• Implementeringen af ECN+ direktiver medfører
væsentlige ændringer af håndhævelsen af
konkurrencereglerne i Danmark
• Ændringerne gælder både sager med og uden
samhandelspåvirkning
• De materielle konkurrenceregler ændres ikke
• Reglerne om sanktioner for overtrædelse af
konkurrencereglerne ændres heller ikke – men det er
tænkeligt, at der i praksis vil opleves ændringer som følge
af de nye formelle regler
• Som med konkurrenceerstatningsloven fra 2016
introduceres der ændringer, der på nogle punkter bryder
med generelle danske regler eller dansk retlig tradition
• En del praktiske forhold er endnu uafklarede. Der kan gå
noget tid, før tvivlsspørgsmålene afgøres af domstolene
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Prøvelse af afgørelser | Overblik
• Valgfrihed med hensyn til at indbringe klager over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens materielle afgørelser
for Konkurrenceankenævnet eller direkte for domstolene (begge med frist på 8 uger)
Før

Nu

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder
Konkurrencerådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder
Konkurrencerådet

Konkurrenceankenævnet

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceankenævnet

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens formelle afgørelser (f.eks. om aktindsigt) skal stadig indbringes for
Konkurrenceankenævnet, før de kan indbringes for domstolene.
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Konkurrenceankenævnets rolle
• Det er forventeligt, at en del parter vil ønske at
springe Konkurrenceankenævnet over ud fra
overvejelser om tidsforbrug, økonomi,
manglende mulighed for bevisførelse og hidtidig
omgørelsesprocent
• Den praktiske betydning for domstolsprøvelsen
mindskes dog af, at prøvelsen i praksis
fokuserer på Konkurrencerådets mere
omfattende og detaljerede afgørelse, selvom den
formelt angår Konkurrenceankenævnets
afgørelse
• En del sager har mere end én part. Den ændrede
ordning kan føre til asynkrone sagsforløb – vil
én virksomheds direkte sagsanlæg f.eks. blive
udsat på en anden virksomheds klage til
Ankenævnet?

Konkurrenceankenævnets afgørelser 2011-2021 –
Materielle afgørelser om KL § 6 og/eller § 11
År

Afgørelser

Stadfæstet

2019

2

2

2018

5

4

2017

1

1

2016

1

1

2015

1

1

2013

1

1

2012

1

1

2011

2

1

I alt

14

12

Ophævet

Hjemvist

2021
2020
1

2014

1
0

2
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Indførelse af civile bøder til virksomheder
• Indført civile bøder for virksomheder og
virksomhedssammenslutninger i konkurrencelovens § 23,
stk. 1-3 for overtrædelse af de konkurrencereglerne

Strafferetsplejen
- Anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden for samtlige
gerningsmomenter omfattet af tiltalen
- Anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden ud over

• Sager om civile bøder behandles efter den civile retspleje

enhver rimelig tvivl
- Anklagemyndigheden har pligt til at tage enhver

• Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil disse civile bøder
ikke have strafferetlig karakter (Bemærkningerne til forslag fremsat

omstændighed i betragtning, herunder omstændigheder
der tyder på mistænktes uskyld (objektivitetsprincippet)

den 9. december 2020 til lov om ændring af konkurrenceloven, side 60)

Den civile retspleje

• Sager om bøde og fængselsstraf for fysiske personers ansvar
for medvirken til overtrædelse af de konkurrenceretlige
regler behandles fortsat i strafferetsplejen

- Hver part skal som udgangspunkt løfte bevisbyrden for
sin påstand
- Fri bevisførelse og fri bevisbedømmelse
- Forhandlingsprincippet

- Dispositionsprincippet
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Behandling af sager om civile bøder

• Regler om behandling af sager om
civile bøder fremgår af
konkurrencelovens kapitel 9 (§§
24-24 c)
• Sagerne føres af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen for Sø- og
Handelsretten i første instans i
henhold til reglerne i den civile
retspleje
• Hvis virksomheden har indbragt
afgørelsen for retten, kan
bødespørgsmålet behandles
sammen med prøvelsen

• De civilretlige regler er gældende i
forhold til formkrav til
processkrifter, forkyndelse,
bevisførelse, hovedforhandling samt
principper såsom forhandlings- og
dispositionsprincippet

•

De retssikkerhedsgarantier, der følger af
Chartret og EU-rettens almindelige
principper, gælder – herunder
uskyldsformodningen og princippet om,
at enhver rimelig tvivl skal komme den
tiltalte til gode

• I forhold til forhandlingsprincippet
gælder den undtagelse, at retten
ikke er bundet af parternes påstande
om størrelsen af den civile bøde

•

Selvom det ikke nævnes i forarbejderne,
gælder Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention også

•

Menneskerettighedsdomstolen har
fastlagt sit eget indhold af begrebet
”strafferetlig sanktion”, hvor den
nationale betegnelse alene er en
indikator

• Den civilretlige procesform giver
mulighed for bl.a. syn og skøn og
sagkyndige erklæringer
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Medvirkensansvar for fysiske personer
Under den civile bødesag vil der både være
mulighed for at få prøvet den materielle
overtrædelse af konkurrencereglerne og
påstanden om en civil bøde
Sager om bøde eller fængselsstraf for fysiske
personers medvirken til en overtrædelse af
konkurrencereglerne skal fortsat efterforskes og
føres for domstolene af Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
efter strafferetsplejen
Fysiske personer, som kan ifalde strafferetligt
medvirkensansvar for den overtrædelse, som den
civile bødesag angår, kan indtræde i den civile sag
og få beskikket en advokat
Styrelsens annonce fra 2013
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Samspil mellem civil sag og straffesag
• I konkurrencesager, hvor der både er en bødesag mod virksomheden og en straffesag mod fysiske personer,
vil der nu opstå to sager om bøde/straf:
• Den civile bødesag mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og virksomheden
• Straffesagen mod de fysiske personer
• Ifølge lovbemærkningerne vil en straffesag mod en eller flere fysiske personer som udgangspunkt afvente
endelig afgørelse i den civile sag:
”der [vil] som udgangspunkt ikke blive pålagt et strafansvar for den fysiske persons medvirken til
virksomhedens overtrædelse af konkurrenceloven, før virksomhedens ansvar som det primære
ansvarssubjekt er endelig afgjort ved en civilretlig afgørelse, som kan tillægges en vis bevismæssig
værdi under straffesagen mod den fysiske person”(Bemærkningerne til lovforslag fremsat den 9. december 2020 til lov om
ændring af konkurrenceloven, side 62)

• Det svarer til den nuværende situation, hvor straffesager afventer den materielle konkurrencesag
• Ordningen adskiller sig fra det, man ser på andre retsområder, og kan medføre, at personer – der er eller kan
blive tiltalt i straffesagen – ikke ønsker at afgive forklaring under den civile sag eller i øvrigt bidrage til sagen
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Kontakt

Erik Kjær-Hansen
Partner, advokat (H) | EU- & Konkurrenceret
ekh@gorrissenfederspiel.com | (+45) 30 18 87 27

