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Korreferent: Advokat Frode Elgesem (Norge)

Debattledaren, højesteretsdommer Torben Melchior, Danmark, hälsade alla
välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referent, direktør Jens Møller, Danmark:

Indledningsvis vil jeg takke for indbydelsen til at medvirke som referent ved
dette møde om et så vanskeligt og aktuelt emne som „Forbud mod selvinkrimi-
nering i forvaltningsretten?“

I mit skriftlige referat har jeg i afsnit 1 omtalt den generelle problemstilling.
Selvinkrimineringsgrundsætningen indebærer, at en person, der er anklaget

for et strafbart forhold, har ret til ikke at udtale sig om den påståede forbrydelse
og til ikke at blive tvunget til at medvirke til at opklare det påståede strafbare
forhold. 

Grundsætningen er beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tions (EMRK) artikel 6, der bl.a. er til hinder for, at administrative myndigheder
anvender strafsanktionerede oplysningspligter over for en person, der er »ankla-
get« i konventionens forstand, med henblik på at få borgeren selv til at oplyse
den påståede »forbrydelse«. Det gælder, hvad enten der er tale om afgivelse af
forklaring eller om vedkommendes fremskaffelse af dokumenter mv.

Ved lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anven-
delse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven) blev grund-
sætningen generelt lovfæstet i dansk ret (lovens § 10).

Sammenhængen mellem selvinkrimineringsprincippet og forvaltningsretten
opstår, når forvaltningsmyndighederne i en sagsoplysning vedrørende admini-
stration af den almindelige lovgivning tilvejebringer eller søger at tilvejebringe



oplysninger, der senere kan danne grundlag for og eventuelt indgå som beviser i
en straffesag. Sagen bliver herved „todelt“. Myndigheden skal træffe forvalt-
ningsretlige afgørelser, men der opstår eller kan opstå en parallel straffesag,
enten samtidig eller efterfølgende. Forvaltningsretten er karakteriseret ved, at
myndighederne har en række oplysningsmidler, således at borgeren har pligt til
at meddele oplysninger ofte under strafansvar. Straffeprocessen og selvinkrimi-
neringsprincippet er karakteriseret ved en ret til ikke at meddele oplysninger.
Hvad er retsstillingen, når disse to „systemer“ „støder sammen“? Det er disse
spørgsmål, som er dette indlægs tema.

I afsnit 2 har jeg gennemgået nogle hovedtræk i praksis fra den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol.

Efter artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har
enhver bl.a. ret til en retfærdig rettergang, når der skal træffes afgørelse i en
strid angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse.

Det følger ikke af ordlyden af artikel 6, at en person, der er anklaget for en
forbrydelse, har ret til ikke at udtale sig om den påståede forbrydelse og til ikke
at blive tvunget til at medvirke til at opklare den påståede forbrydelse.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har imidlertid udtalt (se bl.a.
Saunders mod Storbritannien, dom af 17. december 1996, præmis 68), at selv
om retten til ikke at udtale sig og til ikke at inkriminere sig selv ikke udtrykke-
ligt er nævnt i artikel 6, er disse rettigheder generelt anerkendte internationale
standarder og udgør centrale elementer i retten til en retfærdig rettergang.
Begrundelsen for disse rettigheder ligger bl.a. i, at de ved at beskytte den ankla-
gede mod utilbørlig tvang fra myndighedernes side medvirker til at undgå rets-
fornægtelse og til at sikre formålet med artikel 6. Retten til ikke at inkriminere
sig selv forudsætter navnlig, at anklagemyndigheden skal bevise den anklage-
des skyld uden at gøre brug af beviser, der er tilvejebragt ved forskellige former
for tvang i strid med den anklagedes egen vilje. Herved er retten tæt knyttet til
uskyldsformodningen, der er beskyttet af artikel 6, stk. 2.

Domstolen har i praksis præciseret (se bl.a. Saunders-dommen, præmis 69),
at retten til ikke at inkriminere sig selv først og fremmest vedrører respekt for
den anklagedes ønske om ikke at udtale sig. Det centrale er således respekt for
den anklagedes vilje. Det følger heraf, at forbudet ikke kan udstrækkes til brug
under en straffesag af materiale, der kan tilvejebringes fra den anklagede ved
brug af tvangsforanstaltninger, men som så at sige eksisterer uafhængigt af den
anklagedes vilje. Som eksempel herpå kan nævnes dokumenter, der er frem-
kommet i forbindelse med ransagning, udåndingsprøver, blodprøver, urinprø-
ver, vævsprøver med henblik på DNA-analyser mv.

Sammenfattende følger det af domstolens praksis, at administrative myndig-
heder må afstå fra at udnytte oplysningspligter under trussel om straf eller
anvendelse af andre tvangsforanstaltninger over for personer, der må anses for
»anklaget« for en forbrydelse i konventionens forstand.
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Over for sådanne personer må administrative myndigheder ikke anvende
strafsanktionerede oplysningspligter mv. med henblik på at få borgeren selv til
at oplyse den påståede forbrydelse. Det gælder, hvad enten der er tale om af-
givelse af forklaring eller fremskaffelse af dokumenter mv.

Det er forbundet med en vis usikkerhed at afgøre, om en person er
»anklaget« for en forbrydelse i konventionens forstand og dermed kan påberåbe
sig forbudet mod selvinkriminering. Det vil ikke være afgørende, om borgeren
er sigtet eller tiltalt efter dansk ret. Det afgørende er derimod, om der foreligger
en »officiel tilkendegivelse fra en dertil kompetent myndighed« eller om
borgerens situation er blevet »påvirket mærkbart«.

Praktiske hensyn taler for at lægge til grund, at administrative myndigheder i
de omhandlede tilfælde må afstå fra at benytte strafsanktionerede oplysnings-
pligter mv., hvis der på tidspunktet for benyttelsen er mistanke om, at borgeren
har begået en strafbar handling. Ved kravet om mistanke må det være afgøren-
de, om de administrative myndigheders mistanke er så stærk, at der efter dansk
ret er grundlag for at rejse sigtelse.

Såfremt denne afgrænsning lægges til grund, betyder det, at administrative
myndigheder kan anvende strafsanktionerede oplysningspligter mv. med
henblik på at fremskaffe oplysninger eller dokumenter mv., når dette sker som
led i en administrativ kontrol, og der ikke er nogen mistanke om, at borgeren
har begået et strafbart forhold.

Omvendt må administrative myndigheder afstå fra at udnytte sådanne
kontrolbeføjelser, hvis der er en mistanke om, at borgeren har begået et strafbart
forhold. Dette må gælde, hvad enten det er den administrative myndighed selv,
der behandler straffesagen, eller den administrative myndighed har overgivet
eller skal overgive sagen til politiet med henblik på strafforfølgning.

I afsnit 3 har jeg omtalt de nye regler i den danske lov om retssikkerhed ved
forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

Der er i lovens § 10 taget højde for det almindelige forbud mod selvinkrimi-
nering, som navnlig er fastlagt i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
praksis om artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Dette forbud indebærer, at en person, som i konventionens forstand er
anklaget for et strafbart forhold, har ret til ikke at udtale sig om den påståede
lovovertrædelse og til ikke at blive tvunget til at medvirke til at opklare det
påståede strafbare forhold.

Der er ved regelsættets udformning endvidere lagt vægt på hensynet til at
imødegå omgåelse af de regler, der gælder inden for strafferetsplejen.

Det vil således efter omstændighederne være en omgåelse af strafferets-
plejens regler, såfremt en forvaltningsmyndighed, der ikke handler på grundlag
af strafferetsplejens regler, gennemfører sagsbehandlingsskridt – f.eks. i form af
kontrolbesøg eller indhentelse af oplysninger hos berørte personer – der fører til
tilvejebringelse af oplysninger, som kan indgå i en aktuel straffesag. Hvis en
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person er mistænkt for et strafbart forhold, bør tvangsindgreb mv. med henblik
på at efterforske og opklare det formodede strafbare forhold ske på grundlag af
de straffeprocessuelle regler, som navnlig findes i retsplejeloven, og som netop
er udtryk for bl.a. det særlige behov, der er for at sikre den enkeltes retssikker-
hed i tilfælde, hvor vedkommende risikerer at blive straffet.

I afsnit 4 har jeg omtalt nogle vigtige spørgsmål med tilknytning til selvin-
krimineringsgrundsætningen, nemlig
• Anvendelse af (strafsanktionerede) oplysningspligter i forhold til tredje-

mand
• Selvinkriminering og faresituationer
• Selvinkriminering i forhold til juridiske personer og EU’s konkurrence-

regler
• Kun selvinkriminering vedrørende oplysninger om de forhold, som mis-

tanken vedrører
• Selvinkriminering inden for miljøretten

Jeg har herefter opstillet 6 teser med henblik på debatten under dette møde.
Disse teser er:

Tese 1:

Man har i EMD og regelsættet i retssikkerhedsloven uden videre overført straf-
feretsplejens almindelige forbud mod selvinkriminering til forvaltningsretten.
Det er klart, at forbudet er meget relevant, når hovedsagen er en straffesag. Det
er staks mere problematisk, når princippet overføres til forvaltningsretten, hvor
hovedsigtet er at sikre, at lovgivningen overholdes, og hvor eventuel straf er et
bispørgsmål. Endvidere er det kun en ubetydelig del af forvaltningssagerne, der
fører til en straffesag. Der kan derfor efter min opfattelse rejses berettiget tvivl
om det rimelige i denne generelle overførsel af grundsætningen. Jeg finder
imidlertid der ikke, at der er andre realistiske muligheder hvis man generelt
ønsker at opretholde et generelt retssikkerhedsniveau uafhængigt af overtrædel-
sens karakter.

Tese 2:

Man har i retssikkerhedsloven udvidet forbudet mod selvinkriminering til tred-
jemand, selvom dette spørgsmål ikke er reguleret af EMRK. Hovedsigtet er at
undgå omgåelser af strafferetsplejen. Denne udvidelse er meget problematisk,
fordi hovedsigtet med forvaltningskontrollen ikke er straf, og kun en meget
ubetydelig del af sagerne fører til en straffesag. Jeg kan imidlertid vanskeligt
kunne se, hvordan man ellers skulle kunne adskille straffeprocessen fra forvalt-
ningsprocessen.
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Tese 3:

Selvinkrimineringsgrundsætningen gælder også i faresituationer. Man kan rejse
spørgsmålet, om det er rimeligt. Hvorfor skal hensynet til den enkelte gå forud
for hensynet til samfundets berettigede varetagelse af afgørende hensyn til liv
og sikkerhedshensyn. Jeg har forståelse for et sådant synspunkt, men finder
alligevel at måtte afvise det ud fra et misbrugshensyn. Hvor skal grænsen i givet
fald sættes og af hvem?

Tese 4:

Når der gennemføres generelle regler om selvinkriminering, forekommer det
mindre rimeligt, at der på et bestemt område – juridiske personer i konkurrence-
sager – tilsyneladende gælder andre regler på grund af en konflikt mellem EU's
regler og EMRK. Hvem må vige for hvem? Da alle medlemmer af EU tillige er
medlemmer af Europarådet, må EMRK efter min mening have forrang.

Tese 5:

Er det rimeligt reelt at tillægge særmyndigheder en adgang til at undlade eller
opgive påtale på områder, der naturligt og retligt henhører under politi og ankla-
gemyndighed blot for at undgå en selvinkrimneringssituation, der sjældent vil
opstå? Jeg mener ikke, at der er afgørende betænkeligheder, fordi politiet allige-
vel sjældent vil indlede efterforsking uden anmeldelse fra myndigheden, men
principielt bør en sådan ordning dog undgås.

Tese 6:

Når reglerne nu engang er gennemført på den måde, at de gælder generelt, kan
man rejse det spørgsmål, om det er rimeligt at lave en alternativ betalingsord-
ning over for borgere, der påberåber sig selvinkrimineringsbeskyttelsen. På den
måde kan man indirekte tvinge dem til ikke at håndhæve deres lovbestemte
rettigheder. Man kan også rejse spørgsmålet, om den vil være i strid med
EMRK art 6 eller de hensyn, der ligger bag bestemmelsen. Efter min opfattelse,
er en sådan ordning uheldig.

Det er mit håb at mit referat vil give anledning til en spændende og konstruktiv
debat. 

Korreferent, advokat Frode Elgesem, Norge:

Jeg vil takke referenten Jens Møller for en grundig og god redegjørelse for de
problemene som kan oppstå når reglene om selvinkriminering i Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 støter sammen med forvaltnings-
rettens opplysningsplikter. 
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Referenten setter opp 6 teser. Jeg er uenig i det man kan kalle hans hoved-
tese, som jeg mener kan sammenfattes slik: Det er problematisk og urimelig at
EMK og rettssikkerhetsloven uten videre overfører strafferettens alminnelige
forbud mot selvinkriminering til forvaltningsretten, men at dette likevel er det
eneste realistiske alternativ. Det stilles et særlig spørsmål ved forbudet mot
selvinkriminering i faresituasjoner. 

Min oppfatning er at EMK ikke stiller slike vidtgående krav til nasjonal rett.
Og i lys av de krav som faktisk stilles i EMK, er det ikke for problematisk eller
urimelig at strafferettens forbud mot selvinkriminering også gjelder under
forvaltningens saksbehandling. 

Ut over dette er referenten kritisk til konkrete spørsmål knyttet til anvendel-
sen av forbudet mot selvinkriminering i dansk rett. Her har jeg i grunnen ikke
så mye å tilføye, bortsett fra at når det gjelder tredjemenns opplysningsplikter
mener jeg at forbudet må gjelde på samme måte som i straffeprosessen, nemlig
slik at nærstående bør være unntatt fra forklaringsplikt når det først foreligger
en straffesak i konvensjonens forstand.

La meg også tilføye at når det gjelder forholdet mellom den mindre vidtgå-
ende beskyttelsen etter EU-retten i konkurransesaker og EMK artikkel 6, er jeg
enig i at EMK vil være avgjørende. Dette følger simpelthen av at nasjonale
myndigheter er forpliktet til å gi minst det vern EMK krever. Det forholdet at
EU-retten gir dårligere vern er uten betydning. Det er neppe noen konflikt her
idet EU-retten vanskelig kan tenkes å være til hinder for at nasjonal rett gir
bedre beskyttelse enn det som isolert sett kan kreves på EU-rettslig grunnlag,
ikke minst når formålet er å oppfylle EMKs krav. Videre er jeg enig i at besky-
telsen også må gjelde for juridiske personer.

For å undersøke de krav som EMK faktisk setter til nasjonal rett, må vi ta ut-
gangspunkt i praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol. I prinsippet
inntrer beskyttelsen fra det tidspunkt det foreligger en straffesiktelse. Det blir
altså avgjørende å finne dette skjæringspunktet. Hovedregelen er at det fore-
ligger en straffesiktelse når vedkommende får offisiell meddelelse fra en
kompetent myndighet med anklage om at han har begått en straffbar handling,
eller før dette dersom han på tilsvarende måte er „substantially affected“ (se
f.eks. Corigliano v. Italy, dom av 10. desember 1982, Series A-57). Vi ser at
rettighetene først og fremst utløses ved at det reises en straffesak, eventuelt at et
kompetent forvaltningsorgan innleder en sak om sanksjon som er staff i
konvensjonens forstand. Utenfor disse tilfellene er det avgjørende om vedkom-
mende berøres på en slik måte at det kan likestilles med en meddelelse fra en
kompetent myndighet som gjør gjeldende at det er begått en straffbar handling
(se f.eks. Deweer v. Belgium, dom av 27. februar 1980, Series A-35). I Deweer-
saken gjaldt det et tilbud om å gjøre opp et straffbart forhold gjennom et forlik.
De typiske tilfellene vil for øvrig være når det besluttes bruk av tvangsmidler.

Når det gjelder forvaltningens arbeid med saker om forhold som kan være
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straffbare, har Domstolen i Strasbourg lagt betydelig vekt på hensyn til ikke å
hindre forvaltingens arbeid med f.eks. effektivt å gjennomføre nødvendige
reguleringer. De grunnleggende dommer er Fayed v. UK, dom av 21. september
1994, Series A-294-B og Saunders v. UK, dom av 17. desember 1996, RJD
1996 s. 2044. I Saundersdommen oppsummeres dette slik:

“While an administrative investigation is capable of involving the deter-
mination of a « criminal charge » in the light of the Court's case-law
concerning the autonomous meaning of this concept, it has not been
suggested in the pleadings before the Court that Article 6 para. 1 (art. 6-
1) was applicable to the proceedings conducted by the inspectors or that
these proceedings themselves involved the determination of a criminal
charge within the meaning of that provision (art. 6-1) (see, inter alia, the
Deweer v. Belgium judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp.
21–24, paras. 42–47). In this respect the Court recalls its judgment in
Fayed v. the United Kingdom where it held that the functions performed
by the inspectors under section 432 (2) of the Companies Act 1985 were
essentially investigative in nature and that they did not adjudicate either
in form or in substance. Their purpose was to ascertain and record facts
which might subsequently be used as the basis for action by other
competent authorities – prosecuting, regulatory, disciplinary or even
legislative (judgment of 21 September 1994, Series A no. 294-B, p. 47,
para. 61). As stated in that case, a requirement that such a preparatory
investigation should be subject to the guarantees of a judicial procedure
as set forth in Article 6 para. 1 (art. 6-1) would in practice unduly ham-
per the effective regulation in the public interest of complex financial
and commercial activities (ibid., p. 48, para. 62). (Min understrekning.)”

Jeg mener at dette fortsatt er gjeldende. I disse sakene var det opplagt at forvalt-
ningen undersøkte forhold som kunne være straffbare og at man bygget på en
klar mistanke om at det forelå brudd på regelverket. Men inspektørene skulle
ikke selv avgjøre noen straffesiktelse og formålet med undersøkelsene var å til-
rettelegge saken for oppfølging av andre forvaltningsorganer, i tillegg til mulig
strafforfølgning. Dette gir grunnlag for å si at så lenge formålet med under-
søkelsene ikke er – formelt eller reelt – å avgjøre en straffesiktelse, kan forvalt-
ningen foreta sine undersøkelser i de forvaltningmessige øyemed man måtte ha
– herunder i faresituasjoner. I Bøhler-saken (Rt. 2000 s. 996) oppsummerte
Høyesterett dette slik:

„Ordinære kontrolltiltak kan etter dette ikke anses for å utgjøre en
straffesiktelse. Det kreves noe mer, nemlig at vedkommende myndighet
underretter om at en administrativ reaksjon av strafferettslig karakter
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etter artikkel 6 kan være aktuelt for nærmere angitte overtredelser som
skattyteren anses for å ha begått.“

I Norge har man etter dette lagt til grunn at det er forvaltningens varsel om
sanksjon som utløser rettighetene, herunder forbudet mot selvinkriminering.
Denne saken gjaldt tilleggsskatt – altså en sammensatt prosess om overtredelse
av straffebestemmelser som forvaltningsorganet selv kan sanksjonere. Her kan
man tenke seg at vernet også inntrer tidligere når kontrollundersøkelser bygger
på en klar mistanke (NOU 2002:7 Tilleggsskatt m.m., s. 65 og J.B. v. Switzer-
land, dom av 3. mai 2001). Videre må man anta at vernet inntrer tidligere i
„rene“ sanksjonssaker (se NOU 2002:15 Fra bot til bedring, s. 99). I andre saker
må forvaltningen i vid utstrekning kunne drive sine undersøkelser uten at vernet
etter EMK artikkel 6 utløses. På den annen side viser Saunderssaken at det i en
senere straffesak er begrensninger på bruken av forklaringer som er fremtvunget
i strid med vedkommendes vilje. Men dette er i prinsippet ikke et hinder for for-
valtningen i arbeidet med andre konsekvenser av det faktum som er avdekket,
f.eks. tilbaketrekking av en tillatelse eller annen regulering av en virksomhet.

Første antitese:
Virkeområdet for EMK artikkel 6 – og dermed forbudet mot selvinkrimi-
nering – er begrenset. Forbudet gjelder først og fremst i „rene“ sank-
sjonssaker og i sammensatte prosesser hvor forvaltningen selv har
kompetanse til å illegge straff i EMKs forstand. Også i slike sammen-
satte saker må konvensjonen antas å gi rom for kontrollundersøkelser så
lenge ikke saksbehandlingen – formelt eller reelt – tar sikte på å avgjøre
en straffesiktelse.

Når dette først er sagt, mener jeg at statene må sikre rettighetene på en god måte
når man er innenfor det området hvor EMK krever at beskyttelsen skal gis.
Dette er ikke for problematisk og heller ikke urimelig. Som bakgrunn for mine
teser om dette, vil jeg først si litt om utviklingen i Norge.

Tanken om at EMK artikkel 6 får anvendelse under forvaltningens saksbe-
handling er forholdsvis ny i Norge. Praksis fra Den europeiske menneske-
rettsdomstol slo for så vidt tidlig fast at begrepet straffesiktelse i EMK måtte
fortolkes autonomt, altså slik at den nasjonale klassifiseringen av en sanksjon
som administrativ ikke er avgjørende. (Engel v. Netherlands, dom av 8. juni
1976, Series A-22.) I 1994 fastslo Domstolen i Strasbourg at den franske til-
leggsskatten – som blir ilagt administrativt – er en straffesiktelse i EMKs for-
stand. (Bendenoun v. France, dom 24. februar 1994, Series A-284.) I Norge
kom spørsmålet først på spissen i 2000 da Høyesterett i plenum avgjorde at for-
høyet tilleggsskatt – som krever forsett eller grov uaktsomhet – er en straffe-
siktelse i EMKs forstand. (Rt. 2000 s. 996 „Bøhler-dommen“.) 
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Dette åpnet slusene for en flom av problemstillinger, både om hvilke admini-
strative sanksjoner som er en straffesiktelse i EMKs forstand og betydningen av
at EMK kommer til anvendelse i forvaltningssaker. Et sentralt spørsmål var
nettopp forholdet mellom opplysningsplikter og forbudet mot selvinkriminering
– ikke minst i skattesaker hvor opplysnings- og selvangivelsesplikten er selve
bærebjelken i systemet. 

Høyesterett har senere slått fast at også ordinær tilleggsskatt – som ilegges
på tilnærmet objektivt grunnlag – er en straff i konvensjonens forstand. (Rt.
2002 s. 509 „Sundt-saken“.) Den europeiske menneskerettsdomstolen kom like
etterpå til at den svenske tilleggsskatten – som ilegges etter svært like vilkår
som den norske – er straff. (Västerberga Taxi and Vulic v. Sweden. dom av 23.
juli 2002.) På samme måte må det nå være klart at andre tilleggsavgifter og
–gebyrer av noen størrelse er straff i EMKs forstand. Videre er det lagt til grunn
av lovgiver at overtredelsesgebyr etter konkursloven av 2004 § 29 er slik straff.
Dette kan gjelde meget strenge sanksjoner – inntil 10% av virksomhetens eller
virksomhetenes omsetning – altså i samsvar med EUs regelverk for konkurran-
sesaker. I konkurransesaker er konflikten mellom forbudet mot selvinkrimine-
ring og opplysningsplikten et sentralt tema. På den annen side har Høyesterett
fastslått at tilbakekall av legelisens ikke er straff i EMKs forstand. (Rt. 2004 s.
1343.)

Jeg kunne nevnt andre saker også, men kan av tidshensyn ikke være for om-
fattende. La meg bare nevne at det nå er foreslått at den norske klagenemnda
for offentlige anskaffelser skal få kompetanse til å ilegge bøter ved overtre-
delser av anbudsreglene, som vil være straff i EMKs forstand. Dette er et frivil-
lig klageorgan uten muligheter for å drive egen straffesaksutredning. Forslaget
reiser en rekke problemer i forhold til EMK, ikke minst hvordan forbudet mot
selvinkriminering skal kunne virke i det som er en fullt ut partsdrevet prosess.

Vi ser at bruken i Norge av forvaltningssanksjoner som er straff i EMKs for-
stand er omfattende og antakeligvis økende. Konkurranseloven av 2004 gir et
godt eksempel på hvorfor jeg holder fast ved at det ikke er noe urimelig i at
EMK artikkel 6 – herunder forbudet mot selvinkriminering – får anvendelse
under en sak om forvaltningssanksjoner som er straff i konvensjonens forstand.
I konkurranseloven av 2004 ble det innført et mer omfattende forbudsprinsipp i
norsk konkurranserett. Dette har bl.a. den følgen at Konkurransetilsynet i saker
om konkurranseskadelig atferd har fått „en rendyrket kontrollrolle med sikte på
å oppdage, oppklare og sanksjonere brudd på loven“. (NOU 2002:12 Ny
konkurranselov, s. 181.) Samtidig gis det altså kompetanse til å ilegge overtre-
delsesgebyr på inntil 10% av foretakets eller foretakenes samlede omsetning
siste år. Det er enighet om at dette er straff i EMKs forstand og at både lovbrud-
det og sanksjonen er av meget alvorlig karakter for den siktede. 

I forarbeidene til loven trer ønsket om en mer effektiv strafforfølgning klart
frem. I konkurranselovutvalgets innstilling kan vi lese: 

Förbud mot ”self-incrimination” i förvaltningsrätten? 269



„Erfaringene med dagens reaksjonssystem både når det gjelder antallet
saker og den straff som er blitt benyttet, tilsier at det tradisjonelle
straffesystemet ikke virker effektivt nok i forhold til overtredelser av
konkurranseloven. For å få til en effektiv sanksjonering av foretak bør
dette skje innenfor rammene av et nytt institutt for sivilrettslige bøter,
hvor man kan koble seg på utviklingen og sanksjonsnivået innenfor
EU/EØS og andre europeiske land som gå i samme retning.“ (NOU
2002:12 Ny Konkurranselov, s. 127.)

Det er lite tvil om at det er behov for å sikre at minimumsgarantiene som følger
av EMK artikkel 6 får anvendelse i slike forvaltningssaker. Den beskyttelse som
EMK er ment å gi for siktede i straffesaker ville kun være et slag i luften
dersom statene ut fra hensiktsmessighet kunne legge et område ut til forvaltnin-
gen og dermed fjerne beskyttelsen. Dette gjelder jo særlig når formålet nettopp
er å gjøre strafforfølgningen mer effektiv ved å unngå den tradisjonelle straffe-
prosessen!

Likevel har lovgiver bevisst latt spørsmålet om rekkevidden av forbudet mot
selvinkriminering stå åpnet i loven og forarbeidene. I forarbeidene legges det til
grunn at enkeltpersoner ikke er beskyttet, fordi konkurransetilsynet kun har
kompetanse til å ilegge foretak overtredelsesgebyr. I lys av den rolle tilsynet har
fått, kan det nok diskuteres om det helt generelt kan antas at enkeltpersoner ikke
er beskyttet av EMK art. 6. Det sentrale spørsmålet er videre om også foretak er
beskyttet. Dersom foretak ikke er beskyttet av forbudet mot selvinkriminering
vil konkurransetilsynet i praksis kunne arbeide uten å ta hensyn til denne rettig-
heten. Den straffesanksjonerte opplysningsplikten kan gjøres gjeldende. De fle-
ste kilder peker imidlertid i retning av at foretak er beskyttet, men spørsmålet er
ikke utrykkelig avklart i praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol. I
Ot.prp. nr. 6 (2003–2004) drøftes dette, men konklusjonen er ganske unyttig: 

„Konkurranseloven bør etter departementets oppfatning ikke ha spesiel-
le regler om selvinkriminering. Vernet vil uansett komme til anvendelse
med det innhold og i den utstrekning som fastlegges gjennom EMDs
praksis, som er under stadig utvikling.“ 

Rett nok avventer man behandlingen av sanksjonsutvalgets forslag om en ny
regel om selvinkriminering i forvaltningsloven, som også vil omfatte foretak.
Men konkurranselovens sanksjonssystem kommer til å ha virket i flere år før
dette forslaget er ferdig behandlet. Som nevnt er de sivile bøtene som tilsynet
kan ilegge meget alvorlige straffer og formålet med hele reformen er å erstatte
det tradisjonelle strafferettsapparatet med mer effektive forvaltningsstraffer. I
denne situasjonen fremstår det som helt uholdbart at lovgiver ikke har avklart
det helt sentrale spørsmålet om selskaper kan påberope seg forbudet mot selvin-

Sektionsmöte270



kriminering. Av proposisjonen fremgår det klart at departementet ikke ønsker
noe vern overhode for foretak. Resultatet blir at man legger opp til en uverdig
spekulasjon i en rettslig usikkerhet med den følge at EMKs vern i praksis
fjernes i disse sakene. Man overlater til vedkommende foretak å påberope seg
beskyttelsen og dermed ta risikoen ved å få prøvet ut grensene. Man vil neppe
finne et seriøst selskap som velger å påberope seg retten til å ikke inkriminere
seg selv under det rådende lovgivningsregime i Norge. Ved å spekulere i en
rettslig usikkerhet har man således oppnådd det som antakelig var det politiske
siktemål, nemlig å unngå at uskyldspresumsjonen kan gjøres gjeldende i
konkurransetilsynets arbeid med å sanksjonere brudd på forbudsbestemmelsene
i konkurranseloven.

Andre antitese:
Det er en tendens til å øke bruken av administrative sanksjoner, også i
mer alvorlige saker. Det er helt nødvendig at siktedes rettigheter i
administrative sanksjonsprosesser klargjøres av lovgiver – det er intet
urimelig i dette.

Advokat Tolle Stabell, Norge:

Er en detalje i den danske retssikkerhed rigtigt opfattet, nemlig at loven forby-
der at pålægge forklaringspligt, også i de tilfælde hvor pågældende tilstand er
samfundsskadelig og truende? Man følger således den klassiske regel om at
man i straffesager ikke kan pålægge den tiltalte under trusler om straf at forkla-
re sig. Da overser man vel ved at overføre denne regel at straffesager ser
bagover på begåede handlinger og skal straffe dem, mens den situation der
adresseres jo er at forhindre fortsat skade i fremtiden hvilket man forhindrer
under henvisning til en strafferetslig processuel regel. Jeg har problemer med
denne del af ræsonnementet.

Referent, direktør Jens Møller, Danmark:

Det er korrekt forstået at der ikke er nogen undtagelser i den danske retssikker-
hedslov til faresituationer eller andre samfundsinteresser der kan betinge at man
fastholder oplysningspligten, forudsat at det man ønsker at den pågældende skal
udtale sig om, kan have betydning for det strafbare forhold. Det vil sige at hvis
der er noget der er fremadrettet, og som ikke har betydning for det der er begå-
et, så gælder den fuldt ud. Men hvis det kan have betydning, også for det der er
begået, så fastholder man udgangspunktet uden nogen undtagelser, så er der
ikke nogen undtagelser. Og det er derfor at miljømyndighederne har fået disse
muligheder for selv at kunne iværksætte undersøgelserne for den pågældendes
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regning. Det er derfor man har fået disse muligheder, fordi der ikke er nogen
undtagelser. Fremadrettet kan der godt de facto blive undtagelser, nemlig hvis
sagen er afsluttet, og det nu er fremtiden vi tænker på, men hvis det er med hen-
blik på at søge strafansvaret fastslået, så er oplysningspligten sat ud af kraft.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, Danmark:

Om dette sidste spørgsmål, eller Jens Møllers sidste tese, kan man jo udmærket
forstå den betænkelighed som Jens Møller giver udtryk for. Skal man under-
kaste en sådan regel en principiel vurdering – således at forstå at man skal
sammenligne den med almindelige straffeprocessuelle principper – så må man
jo retfærdigvis sige at hvis den sigtede eller tiltalte vælger at udnytte sin ret til
ikke at udtale sig, så vil det også i den almindelige straffesag efter omstændig-
hederne kunne medføre yderligere eller særlige efterforskningshandlinger af en
vis bekostning som i hvert fald principielt eller teoretisk i sidste ende vil kunne
komme til at påhvile den sigtede. Sammenlignet med de grundlæggende prin-
cipper i straffeprocessen, så må man sige at der ikke nødvendigvis er noget
påfaldende ved det Jens Møller fremhæver omkring miljøsager. Men det som
selvfølgelig i praksis gør det påfaldende, er at det kan blive så umådelig meget
dyrere end i straffesager.

Referent, direktør Jens Møller, Danmark:

Jeg vil starte med at kommentere nogle af de ting som co-referenten kom ind på
i anledning af mit referat og jeg tror faktisk ikke at vi er så uenige når det
kommer til stykket. Dine sidste to anti-teser, nemlig at man skal have sigtedes
rettigheder i administrative sanktionssager (det er især konkurrencesagerne du
kom ind på), om at man skal klargøre det i en national lovgivning, det er jeg
selvsagt enig i, og jeg er også på sin vis enig i den anti-tese som jeg kan læse op
her som består af virkeområdet fra art. 6, og dermed forbud mod selvinkrimine-
ring, er begrænset. Du siger at den gælder først og fremmest i rene sanktionssa-
ger i sammensatte processer hvor forvaltningen selv har kompetence til at til-
lægge straf i konventionens forstand, men i sådant et tilfælde bør der også være
mulighed for kontrolundersøgelser så længe sagsbehandlingen formelt eller
reelt ikke tager sigte på at afgøre en straffesigtelse. 

Det der i og for sig er problemet med det, er at man i den danske lovgivning
og i den kommission som forberedte lovgivningen mente at det var nødvendigt
at se på konsekvensen af at man så brugte oplysningerne alligevel i en straffe-
sag selv om det ikke var det det gik ud på fra starten. Der er jo ingen tvivl om at
hvis skattemyndighederne med henblik på at få den pågældende til at vedtage et
bødeforlæg, begynder at bede om oplysninger, så er det klart, så er vi inde i

Sektionsmöte272



kernen af art. 6, så er det strafspørgsmålet, så er det ikke ligningen de tænker
på. Men hvis de ikke gør det, men alene vil ligne selvangivelsen, men bagefter
finder ud af at nu vil vi så gerne have dig straffet, og vedkommende vil ikke
vedtage nogen bøde, så sender man den over til politiet, og så har man en masse
oplysninger man har pålagt på et tidspunkt hvor man ikke havde tænkt sig at
anvende dem, hvad så? Ja, der finder konventionen jo også anvendelse; det er jo
i og for sig det der er min hoved-tese her at der gælder konventionen for så vidt
forstået på den måde at så kan man overtræde art. 6 ved at bruge alle de oplys-
ninger i straffesagen som man har indhentet under anvendelse af oplysnings-
pligterne. Det er derfor at den danske lovgivning har taget begge varianter med,
begge dele med; det er fuldstændig korrekt som du siger at disse finansielle
undersøgelser ikke er et problem, men problemet kommer når man alligevel vil
have dem straffet. Og derfor har man i den danske lagstiftning taget højde for
det problem ved at sige at man kan godt bruge oplysningspligten hvis det kan
udelukkes at oplysningerne kan indgå i en straffesag. Og det man så har gjort,
og det er det jeg rejser spørgsmål om det er den rigtige måde at gøre på, men
det har man jo gjort, at så kan myndighederne jo i realiteten i 99,9% af sagerne
selv afgøre om de vil melde det til politiet. Det er yderst sjældent at politiet selv
går ind og tager sager op som myndighederne ikke vil have rejst tiltale for. Det
er snarere et problem at få dem til at rejse tiltale i de sager der anmeldes (sådan
forstået er det i alt fald). Det er yderst usædvanligt hvis politiet skulle gå ind i
en sag som myndighederne ikke ønsker fremmet, og derfor er den praktiske
regel i den danske lov at hvis myndigheden gør op med sig selv at det her vil vi
ikke anmelde, ja så er vi ude af konventionen. Det er det som du så også er inde
på. Men hvis den sag kommer, eller man ikke ved om man vil anmelde det, så
er det bestemmelsen finder anvendelse fordi man så risikerer at havne i en
situation hvor man må tvinge en dansk domstol til at frifinde på grund af at man
har tilvejebragt alle beviserne i strid med dommene fra Strasbourg. Det er
derfor man har lavet den på den måde. Man har altså ønsket at tage den anden
halvdel med i lagstiftningen. 

Det næste jeg godt vil komme ind på, det var noget som Gregers Larsen fra
Kammeradvokaturen nævnte med at man kan få oplysningerne hvis man til-
kendegiver over for den pågældende at ellers må man melde det til politiet.
Faktisk er der taget højde for det i de danske regler fordi man kan give sam-
tykke. Der står udtrykkeligt ’samtykke’ både i § 9 og § 10 om ransagningerne,
og der er faktisk også en pligt om at man skal vejlede om at man ikke har pligt
til at udtale sig. Deri ligger jo også at man kan vejlede om at hvis man ikke vil
det, så kan man risikere at sagen havner i strafferetsplejen. Så reglerne har i og
for sig taget hånd om det. Der er faktisk lavet en vejledningspligt. Art. 6 er jo
karakteriseret ved at man jo ikke kan få oplysningerne hvis den pågældende
ikke vil meddele dem; det er jo mod den pågældendes vilje, det er jo det der er
hele kernen i bestemmelsen. 
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Og så spurgte Peter Pagh fra Københavns Universitet hvorfor der skulle være
forskel i den pågældendes straffeprocessuelle afhængig af om det er straffe-
loven eller det er særlovgivningen. Og det er jeg helt enig i, og det kan man sige
at det er også det som lovgivningen her bygger på. Altså, jeg tror at denne lov-
givning som er kommet her i 2003 og -4, er jo ikke noget som er kommet fra
den ene dag til den anden. Den bygger på en retsudvikling der har fundet sted i
hvert fald siden midten af 80’erne hvor der kom den første betænkning fra et
dansk udvalg om disse spørgsmål. Og det der er sket, det er at man først i 70’erne
og 80’erne fik øje for at straffeproces ikke kun var straffeloven (det var jo sådan
man hidtil havde set på det). Straffeloven er borgerens frihedsbrev, som man
siger. Hvis der ikke står noget i straffeloven, så må man gerne. Og hvis man
bliver sigtet for at overtræde den, så har man alle disse beskyttelsesregler om at
man ikke har pligt til at udtale sig og man kan have en forsvarer. Men der er jo
så sket det at særlovgivningen, som kom efter 2. Verdenskrig, er blevet mere og
mere omfattende. Så har man i og for sig glemt at disse strafferegler jo er ligeså
principielt strafferegler og straffeprocessuelle regler som straffelovens regler.
Man har oven i købet gjort det at man (for at sikre strafniveauet) på skatteområ-
det har indsat en henvisning i straffeloven til skattekontrolloven, men man har
bare glemt at de rettigheder som følger med tilknytning til egentlige straffe-
sager, burde følge med. Og derfor er jeg helt enig med Peter Pagh i at det er en
udvikling som jeg selv kan gå ind for og som er et produkt af mange års særlov-
givning. Disse regler er jo ikke nye, forstået på den måde at man ikke har kendt
dem for de er bare fremgået af lovgivningen i de senere år; hver eneste gang
man har udvidet kontrolbeføjelserne, især i skattelovginingen, men også i
arbejdsmiljølovgivningen og konkurrencelovgivningen. Der har man jo i
bemærkningerne skrevet at disse regler skal forstås med de begrænsninger der
følger dels af art. 6 og også af de principielle forhold mellem strafferetsplejen
og ikke-strafferetsplejen. Det står jo i bemærkningerne, og det man har gjort i
retssikkerhedsloven, er jo at man har skrevet det ud på lovtekst. Man kan jo
oven i købet mene/sige at i forhold til hvad der var gældende inden da. Der er et
par højesteretsdomme om selvinkriminering fra 1991, en fra 2001 og en fra
2003 som, så vidt jeg kan se, ligger helt på linie med den lovregulering der har
fundet sted i § 10, det er samme ordvalg man bruger. Den ene sag drejede sig
om en sag hvor en person var sigtet for skyldnersvig i forbindelse med at han
havde taget nogle midler fra et selskab, så ville kurator have skifteretten til at
have nogen ledende medarbejdere, direktøren og bestyrelsesmedlemmer i sel-
skabet, til at afgive forklaring under strafansvar efter konkursloven med henblik
bl.a. på at få fundet ud af hvor aktiv han var. Samtidig var der en sigtelse for
skyldnersvig, men sagen var ikke mere end påbegyndt. Og der siger den danske
Højesteret i den dom der også er nævnt i mit referat at de pågældende kan slet
ikke afhøres for det kan ikke udelukkes at den forklaring de kommer til at af-
give under strafansvar i konkursboet, kan bruges i straffesagen, og så henviser
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man til art. 6 direkte i afgørelsen. Og det er jo i og for sig den samme retsstil-
ling som følger af § 10, så det er ikke noget nyt, det her; det er bare en præcise-
ring, og på nogen områder efter min mening også en udvidelse af myndigheder-
nes beføjelser der går ud over hvad man nok ville turde gøre hvis det var art. 6
rent af frygt for måske at komme til at krænke konventionen. Reglerne i § 10
om at man kan love at man ikke vil melde til politiet, det er i og for sig en ud-
videlse for muligheden for at opretholde oplysningspligterne så vidt jeg kan
skønne det.

Så var der Gammeltoft-Hansen der nævnte at man selvfølgelig i strafferets-
plejen kan komme til at betale for at der bliver afholdt efterforskningsskridt
hvis man ikke vil tilstå eller hvis man ikke vil medvirke til sagens oplysning.
Og det har jo selvfølgelig altid været sådan at det ikke er en fordel at sige at
man får jo ikke nogen bedre retsstilling i relation til bestemmelse af skylds-
spørgsmålet, normalt i hvert fald, ved ikke at ville sige noget; det er ikke noget
der som udgangspunkt tæller på positiv-siden, og det er også klart at det kan
medføre yderligere efterforskningsskridt, men problemet er vel at disse yder-
ligere efterforskningsskridt skal man jo ikke selv betale i strafferetsplejen. Det
er jo nogen som det offentlige afholder. Det viser forskellen for her har man så
lavet en regel i den danske miljøbeskyttelseslov at hvis man påberåber sig rets-
sikkerhedsloven så skal man selv betale. Den tiltalte kommer jo kun til at betale
sin udgift til forsvaret men ikke til alle de omkostninger som politiet og
anklagemyndigheden har til at lave ekstra-undersøgelser; det er jo gratis, og det
jeg påpeger i min tese er at så laver man en helt anden ordning lige præcis på
det her område, og nu ved jeg ikke hvad Peter Pagh mener om det. For det er jo
igen et eksempel på at her regulerer man så efterforskning af en lovovertrædelse
på en helt anden måde fordi det er en miljøsag, og der kunne man jo godt rejse
spørgsmålet hvorvidt det var rimeligt når det ikke gælder overhovedet på den
almindelige strafferetspleje hvor det er det offentlige der afholder det. 

Debattledaren, højesteretsdommer Torben Melchior, Danmark, ställde en fråga
till referenten, direktør Jens Møller, Danmark, vedrörande den första tesen och
arbetet innanför kommissionen som förberedde lagstiftningen.

Referent, direktør Jens Møller, Danmark:

Nu endte kommissionens arbejde jo med at man, bortset fra et enkelt spørgsmål
fra forvaltningsmyndighedernes side, var enig i det lovudkast som kommissio-
nen foreslog og som også blev gennemført uændret i Folketinget. Men selv-
følgelig var der jo delte meninger i selve diskussionerne. Det er jo ikke rigtig
noget jeg kan fortælle om fordi der jo er fortrolighed i udvalg, men der var der
meget delte meninger om det, og det er da klart at der fra nogen myndigheders
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side var en alvorlig bekymring for om deres muligheder for at håndhæve den
lovgivning som de jo var sat til, kunne blive svækket, ikke kun med reglen i §
10 men også en anden regel i § 9 som man lavede for at man ikke kunne fore-
tage kontrolbesøg hvis der var en mistanke om et strafbart forhold. Så skulle
man over i strafferetsplejen, og det blev så løst ved at det kunne man godt
alligevel hvis det ikke var et straffeprocessuelt sigte man havde. Men der var da
delte meninger om det, og jeg tror da ikke at man bryder nogen tavshedspligt
ved at sige at det var ikke begejstrede forvaltningsmyndigheder jeg sad overfor.
Men på den anden side så var der altså myndigheder der havde gennemført det
administrativt allerede for nogle år siden. Det gjaldt bl.a. et af de helt vitale
områder, nemlig hele Told og Skats område (moms og skatter og afgifter); der
havde man jo lavet administrative regler der stort set svarede til de her, så der
var ingen problemer. Det samme gjaldt arbejdsmiljømyndighederne der faktisk
også havde lavet en vejledning om selvinkriminering der bygger på det her. Der
hvor man især havde problemer, det var jo miljømyndighederne, men miljømi-
nisteriet var ikke repræsenteret i kommissionen så det var først bagefter at det
kom frem. Så det var der hele fødevareområdet og den veterinære kontrol hvor
man bl.a. havde det problem at meget af det bygger på EU-forordninger som jo
så har forrang for de danske regler. Der var delte meninger men jeg tror dog
man synes at vi fik et rimeligt kompromis på de her punkter. Der var ikke
begejstring, men forståelse, og der var ingen dissens på det punkt. 

Dessutom gjorde advokat Michael Gregers Larsen, Danmark, professor, dr.jur.
Peter Pagh, Danmark, och advokat Tolle Stabell, Norge, inlägg på sektions-
mötet.

Debattledaren, højesteretsdommer Torben Melchior, Danmark, avslutade med
att tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och för-
klarade sektionsmötet avslutat.
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