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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 mars 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk.  
 
Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran 
mot de förslag till ändringar och anpassningar av den lagstiftning som rör insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan, som lämnas i promemorian. Advokatsamfundet 
välkomnar att promemorian bl.a. har beaktat de synpunkter som Advokatsamfundet 
framförde i sitt remissvar rörande betänkandet Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46), 
avseende förtydliganden angående utnyttjanderekvisitet.  
 
I promemorian föreslås att den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt den nya 
strafflagen ska ha rätt till offentlig försvarare också beträffande frågan om administrativ 
sanktion, som har samband med brottmålet. Rätten till offentlig försvarare ska enligt 
förslaget dock inte gälla i högre rätt om endast frågan om administrativ sanktion 
överklagas dit. Enligt Advokatsamfundet kan detta inte anses vara en godtagbar lösning. 
Har åklagaren valt att utnyttja möjligheten att framställa ett yrkande om alternativ 
sanktion är det från ett rättssäkerhetsperspektiv skäligt att rätten till offentlig försvarare 
kvarstår även i högre rätt, i den situationen att endast frågan om administrativ sanktion 
överklagas dit. Mot bakgrund av att sanktionsavgiften kan utgå till betydande belopp är 
det även befogat att möjligheten till en offentlig försvarare enligt rättegångsbalken även 
ska finnas vid överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk, som prövas genom 
Finansinspektionens talan.  
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Om den mot vilken föreläggande riktas vill undvika att Finansinspektionen väcker talan, 
måste föreläggandet godkännas skriftligt inom den tid som Finansinspektionen 
bestämmer. Advokatsamfundet vill ånyo framhålla att tidsperioden inte bör sättas kortare 
än fyra veckor, då föreläggandet beroende på ärendets komplexitet och föreläggandets 
innehåll kan kräva omfattande analys och att den fysiska eller juridiska personen samråder 
med juridisk expertis.  
 
Som Advokatsamfundet framförde i sitt remissvar avseende betänkandet 
Marknadsmissbruk II, kommer Finansinspektionen om förslagen genomförs att behöva 
tillföras betydande resurser. I betänkandet föreslogs att Finansinspektionen för sin 
övervakning och tillsyn enligt den nya lagen ska ta ut en årlig avgift av företag under 
tillsyn. Advokatsamfundet delade inte utredningens uppfattning i denna fråga och anförde 
att de synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet av Lars Afrell med styrka talar för 
att tillsynskostnaden i första hand bör betalas genom skattefinansiering, på samma sätt 
som Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Någon prövning av denna frågeställning 
återfinns dock inte i promemorian, varför Advokatsamfundet utgår från att denna kommer 
att behandlas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
 
Beträffande det administrativa sanktionssystem som föreslås, framgår bl.a. att 
Finansinspektionen har möjlighet att besluta om sanktioner mot ett företag som åsidosatt 
sina skyldigheter enligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Som Advokatsamfundet framförde i sitt remissvar 
avseende betänkandet Marknadsmissbruk II, är de företag som omfattas av nämnda 
bestämmelser i många fall företag som redan är under Finansinspektionens tillsyn och 
som vid bristande rutiner av ifrågavarande karaktär även skulle kunna sanktioneras enligt 
andra sanktionsbestämmelser, se exempelvis 25 kap. lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden. Det bör därför klargöras att en sanktion enligt förslaget i 
promemorian får till följd att Finansinspektionen inte kan sanktionera företaget på nytt 
med stöd av en annan sanktionsbestämmelse i regelverket för aktuella företag. I det fall en 
sanktion meddelats med stöd av lagen om värdepappersmarknaden och sådana 
sakomständigheter som omnämns i förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till 
EU:s marknadsmissbruksförordning utgjort grunden eller en av grunderna för 
Finansinspektionens beslut, kan det inte heller komma i fråga att meddela en ny sanktion. 
Även detta bör klargöras.  
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