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PLIKT ATT I
FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET YTTRA

SIG OM EGNA OCH NÄRSTÅENDES
STRAFFBARA FÖRHÅLLANDE

Av førstestatsadvokat Morten Eriksen, Norge

1. Innledning

1.1 Forvaltningens viktigste informasjonskilde: opplysninger fra
borgerne

Når velferdsstaten skal fordele goder og byrder, må forvaltningen ha tilgang
til en rekke opplysninger fra borgerne. Opplysningene kan gis frivillig, el-
ler som følge av lovbestemt plikt. Som oftest gjelder opplysningene egne
forhold, men kan også omfatte andres forhold - herunder nærståendes.

Forvaltningen har på sin side plikt til - innenfor visse rammer - å sikre at
borgerne får de rettigheter de har krav på, sørge for at forvaltningsorganenes
saksbehandling er forsvarlig mm, jfr forvaltningsloven av 10. feb 1967 mfl.
Et karakteristisk trekk ved velferdsstaten er således at forholdet mellom
stat og borger baseres på gjensidige förpliktelser.

Når borgerne har plikt til å gi opplysninger under straffansvar, kan de
gis både uoppfordret og etter spesiell anmodning. Uoppfordret innleveres
eksempelvis selvangivelse, oppgåver over merverdiavgiftspliktig omsetning,
tollpapirer, regnskaper m m. Dette gjelder bla særdeles viktige informasjoner
for statsfmansene. Årlig fastsettes skatter og avgifter for mer enn NOK 350
milliarder vesentlig på grunnlag av opplysninger fra borgerne.

Utenfor det fiskale området er det gitt et betydelig antall reguleringslover
som skal sikre at samfunnets infrastruktur fungerer tilfredsstillende,- til
beste for alle borgerne. Også her pålegges borgerne opplysningsplikt i vid
utstrekning.

Dersom gitte opplysninger ikke er tilstrekkelige eller virker lite tilli-
tvekkende, må det innhentes tilleggsopplysninger eller undersøkes nærmere
om det foreligger ulovlige forhold. Mistanken kan være konkret begrunnet,
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eller basert på saksbehandlers erfaring med lignende saker. Kontrollobjekt-
ene kan også være valgt ut fra et ønske om å se nærmere på en bransje, som
gjennom tips eller mediaomtale gir grunn til nærmere undersøkelser. Ofte
er mistanken ugrunnet eller overdrevet. Dette må for-valtningen avklare.

Når forvaltningen innhenter informasjoner etter særlig anmodning skjer
det gjerne i form av skriftlige henvendelser, som i noen tilfeller kan utvikle
seg til en omfattende korrespondanse. Hovedformålet er å klarlegge fak-
tum, som ledd i den forvaltningsmessige behandling av saken. Informasjoner
gitt uoppfordert eller etter særlig anmodning, kan bli fremlagt som dokument-
bevis både i sivile saker og i straffesaker.

I tillegg til skriftlige informasjoner kan det være muntlig kontakt mellom
saksbehandler og borger. Er opplysningene viktige, tar saksbehandler ofte
notater fra samtalene. Disse inneholder saksbehandlers subjektive oppfatning
av det som fremkommer, og gjengivelsen er nødvendigvis beheftet med
usikkerhet. Som grunnlag for viktige beslutninger kan dette være lite bet-
ryggende.

Derfor opptas i noen tilfeller forklaringer som nedfelles i skriftlig form.
Som oftest blir disse gjennomlest og underskrevet. For enkelte forvaltnings-
organer er slike forklaringer viktige, fordi det normalt ikke foreligger doku-
menter som belyser de faktiske forhold. Eksempler på dette kan være
undersøkelser Konkurransetilsynet företar omkring konkurranseforholdene
i en bransje, eller Kredittilsynets undersøkelser av mulig ulovlig innside-
handel.

1.2 Det tillitsbaserte forvaltningssystem

Forvaltningens avgjørelser bygger i all hovedsak på opplysninger fra
borgerne selv (egenmeldinger). I noen grad innhenter forvaltningen
opplysninger på egen hånd, men det hører til unntakene at det foretas noen
egentlig kontroll av fremlagte opplysninger (kontrollundersøkelser).

Forholdet mellom stat og borger er således basert på tillit - forvaltningen
treffer sine avgjørelser i tillit til at de opplysninger borgerne gir er korrekte
og fullstendige.

I dette ligger flere fordeler. Viktigst - etter min oppfatning - er at et
åpent, gjensidig forpliktende og tillitsbasert forvaltningssystem har en po-
sitiv verdi i seg selv. Slik sett er tillits- og informasjonsplikten grunnleggende
for forholdet mellom stat og borger.

Når opplysningene gis av borgerne selv, har de også kontroll med deres
omfang og kvalitet. Dette er et lite påaktet, men - etter min oppfatning -
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viktig argument for vårt någjeldende rett/plikt-forhold mellom stat og bor-
ger på forvaltningsstadiet. Borgernes kontroll med informasjonsstrømmen
om egne forhold innebærer i seg selv en fordel. Mulighetene for innhenting,
bearbeiding og (data)lagring av informasjon øker voldsomt, samtidig som
behovet for informasjon fra andre kilder enn borgerne selv vil øke betydelig
under et annet rett/plikt-forhold mellom stat og borger enn det vi har idag.
Kontroll som basis for nødvendige informasjoner er kostbart, og krever
vide og inngripende fullmakter. Omfattende kontrolsystemer kan medføre
uoversiktlige skadevirkninger, og skape utrygghetsfølelse om informasjons-
tilgang og informasjonsstrømmer.

Men et system basert på tillit er sårbart for misbruk. Overfor tillitsbrudd
må det ligge en straffetrussel i bunn, ellers uthules systemet som skal sikre
troverdig og nødvendig informasjonsflyt innenfor rimelige økonomiske ram-
mer. Dette gjelder uavhengig av om opplysningene er gitt frivillig eller et-
ter lovbestemt plikt. Rettsstaten skal mer generelt hindre normoppløsning;
den skal skape lovlydighet, trygghet og rettferdighet mellom borgerne. Et-
ter norsk rett er derfor borgerne i vid utstrekning pålagt opplysningsplikt
under straffansvar overfor forvaltningen.

Som eksempler på sentral lovgivning som har bestemmelser om straffesanksjonert
sannhets- og opplysningsplikt kan nevnes tolloven av 10. juni 1966 nr 5 kap X,
ligningsloven av 13. juni 1980 nr 24 kap 12, merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969
nr 19 § 72, forurensningsloven av 13. mars 1981 nr 6 § 78, konkurranseloven og
pristiltaksloven av 11. juni 1993 nr 65 § 6-1, jfr § 6-6, som erstattet prisloven av
26. juni 1953 nr 4 § 15, jfr §§ 52 og 53 samt oppehaldingsloven av 9. juli 1948
§§7og8,jfr§9.

2. Mistenktes og vitners rettigheter etter straffeprosessloven

2.1 Mistenktes rettigheter

Når noen har brutt en eller flere plikter etter reguleringslovgivningen, kan
det være aktuelt med strafferettslig forfølgning. Da oppstiller rettsstaten
flere fundamentale rettigheter (favor defensionis) for dem som er i søkelyset
for lovbrudd. En av dem er retten til ikke å inkriminere seg selv ("selvin-
krimineringsforbudet"). "Forbudet" mot selvinkriminering gjelder i utgangs-
punktet bare når en person er satt under strafforfølgning. Mistenkte har
etter straffeprosessloven blant annet ingen forklaringsplikt (nektelsesretten),
og kan heller ikke straffes for usann forklaring til politiet eller retten (frihe-
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ten til å forklare seg usant), jfr strpl § 90 og stri § 167 første ledd. Se Andenæs
og Bratholm, Spesiell strafferett 2.utg, s 251 flg.

Etter straffeprosessloven har mistenkte ikke plikt til å forklare seg for politiet,
jfr strpl § 232 første ledd, og siktede har ikke plikt til å forklares seg for
retten, jfr strpl § 90. Dersom siktede velger å forklare seg, kan han ikke straffes
for usann forklaring om egne forhold, jfr stri § 167 første ledd. Det samme
gjelder for mistenkte, jfr Rt 1982 s 173 og Andenæs og Bratholm s 255.

Status som mistenkt i straffeprosesslovens forstand inntrer enten ved
anmeldelse, eller når man på annen måte er utpekt med konkret mistanke
rettet mot seg, jfr Andenæs, Bind I s 62.

Det er sikker rett at undersøkelser foretatt av et forvaltningsorgan etter
reguleringslovgivningen ikke utløser status som mistenkt i straffeprosess-
lovens forstand, seiv om forvaltningsorganet har mistanke om at en eller
flere bestemte personer har begått lovbrudd.Mistanker forvaltningsorganet
måtte ha, gir borgeren ingen rett til å nekte å avgi forklaring eller til å snakke
usant straffritt. Straffeprosesslovens bestemmelser gjelder bare for straffe-
saker, med mindre annet er bestemt ved lov, jfr strpl § 1. Forklaringer avgitt
på forvaltningsstadiet skal derfor etter hovedregelen om fri bevisføring kunne
brukes som bevis under straffesaken.

Mistenkte har "rett" til å nekte å forklare seg. Fra en terminologisk synsvinkel er
det derimot tvilsomt om han også har "rett" til å forklare seg usant. Mer korrekt er
å si at dette bare er en adgang eller frihet han har. (I engelsk rett bruker man uttrykket
"privilege" til forskjell fra "right"). Det er en viss motvilje mot å bruke ordet "rett"
om noe rettssystemet misliker. Er usannheten straffri, men rettsstridig, kan den møtes
med nødverge og gi grunnlag for erstatning. Stor praktisk betydning har den
terminologiske sondringen neppe. Se Andenæs og Bratholm s 257-58. Som
fællesbetegnelse på nektelsesretten og friheten til usann forklaring, brukes i denne
artikkelen derfor noe upresist uttrykket "selvinkrimineringsforbudet".

"Selvinkrimineringsforbudet" er ikke selvfølgelig. En lovbryter kan ha påført
andre mennesker tildels meget store lidelser, tap eller skader. Etterfølgende
strafforfølgning medfører i tillegg store kostnader for samfunnet. I utgangs-
punktet kunne man derfor forvente at mistenkte var pliktig til å bidra til
oppklaring av saken - spesielt hvis dette kan reparere eller avdempe negative
virkninger.

Men slik ser man det ikke. Mistenkte i straffesaken er under press, og
man ønsker ikke å stille ham for valget mellom å lyve eller tilstå. Når straffe-
sak åpnes, polariseres forholdet mellom stat og borger. Staten kan bruke sitt
kraftigste maktapparat mot borgeren (tvangsmidler), som til gjengjeld får
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et sett av rettigheter (favor defensionis). Det antas også at forklaringsplikt
under straffansvar neppe vil være egnet til å frembringe sannferdige
forklaringer, og det er også mindre moralsk fordømmende å lyve i en slik
situasjon. Jfr Andenæs og Bratholm s 251.

Hvor langt begrunnelsen rekker kan diskuteres. Fra tidligere tider og -
dessverre - i flere totalitære regimer idag, kjenner vi til bruk av drakoniske
metoder for å frembringe tilståelser. Dette gir en historisk forklaring på
"selvinkrimineringsforbudets" nødvendighet. Likevel er det forbausende
hvor lite diskusjon det har vært omkring "forbudets" rekkevidde - gitt den
virkelighet vi har i Norge idag.

I utgangspunktet gjelder "selvinkrimineringsforbudet" absolutt, og inntrer
straks en person får status som mistenkt etter straffeprosessloven. "Selvin-
krimineringsforbudet" gjelder uten hensyn til om abstrakt eller aktuell
straffreaksjon er stor eller liten, om mistenktes bistand - i form av en
forklaring - kan forhindre eller redusere skadene ved lovbruddet, om
alternative oppklaringsmuligheter er tilstede eller ikke, om mothensynene
er tungtveiende eller ikke. Retten til forklaringsnektelse gjelder i alle tilfeller
(med en viss reservasjon for tilfeller hvor det foreligger særdeles sterke
mothensyn), selv om denne løsning langt fra er opplagt.

3.3 Vitnenes rettigheter og plikter

Vitnenes stilling er betydelig enklere, fordi det ikke skjer noen vesentlig end-
ring av status når forvaltningssaken blir straffesak. En person som har straffe-
sanksjonert forklarings- og sannhetsplikt overfor et forvaltningsorgan, har
normalt også forklarings- og sannhetsplikt overfor en domstol. Om forklar-
ingen er muntlig eller skriftlig har ingen betydning, se strl § 166 første ledd.

Overfor retten kan vitnet nekte å forklare seg hvis svaret kan utsette ham
selv eller hans nærmeste for straff eller tap av borgerlig aktelse, jfr strpl
§ 123 første ledd. Dette unntaket gjelder ikke når en person blir bedt om å
forklare seg for et forvaltningsorgan.

Politiet kan ikke pålegge noen å forklare seg, jfr strpl § 230 første ledd.
Vitner som nekter kan pålegges å møte for retten, og da gjelder sannhets-
plikten på vanlig måte. Velger vitnet å avgi forklaring for politiet, gjelder
den straffsanksjonerte sannhetsplikt. Se Rt 1907 s 532 og Andenæs og
Bratholm s 249.

Vitner som har absolutt taushetsplikt, kan selvsagt nekte å forklare seg
så langt taushetsplikten rekker. Dette gjelder for eksempel for advokater,
jfr strpl § 119.



434 Morten Eriksen

4. Harmoniseringsspørsmålet

4.1 Problemstilling

Mellom borgernes plikter etter kontrollovgivningen, og borgernes rettigheter
som mistenkt etter straffeprosessloven ("det dobbeltsporede system") krys-
ses motstridende interesser. Straffesanksjonert opplysnings- og sannhets-
plikt er selvinkriminerende for en borger som har noe straffbart å skjule.
Blir det straffesak gjelder forbudet mot selvinkriminering - han kan straff-
ritt snakke usant. Men den forutgående forvaltningsprosess kan ha bundet
ham. Har han løyet, er usannheten i seg seiv straffbar. Snakker han sant -
som han plikter - må han tilstå brudd på loven. Det er systemets dilemma.
Se Andenæs, Norsk straffeprosess Bind 11994 s 214, og Thorbjørn Gjølstad:
"Rettslige rammer for samarbeid og informasjonsflyt mellom politi og kon-
trollorganer" inntatt i Morten Eriksen (red), Økonomisk kriminalitet, Univer-
sitetsforlaget 1990, s 215 fig.

Det må erkjennes at det er et ikke ukomplisert dilemma innebygget i lovsystemet.
Men det er viktig å ha klart for seg hovedregelen og utgangspunktet,- at borgerne
har og må ha forklarings- og sannhetsplikt overfor forvaltningen. De straffeproses-
suelle rettighetene er ekstraordinære, og inntrer som følge av den tilspissede situasjon
som har oppstått fordi politiet er koblet inn i saken. Retten til å nekte og forklare
seg, eller friheten til å snakke usant straffritt, gir intet fribrev til å begå lovbrudd,-
som inntrer samtidig med lovbruddet.

"Det dobbeltsporede system" må harmoniseres, og viktige spørsmål melder
seg: Skal det være en strengt beskyttet menneskerett å tie eller snakke usant
straffritt, ikke bare overfor politi og domstol, men generelt overfor offentlige
myndigheter, fordi ingen skal tvinges til å noe som (senere) kan bidra til egen
fellelse? Er det totale «selvinkrimineringsforbud» ypperste rettsstatens kvali-
tetsstempel, eller prosessuelle rettigheter (menneskerettigheter) på ville veier?

I straffesaksbehandlingen krever kollisjonen mellom rett og plikt mer
praktiske avklaring. I hvilken grad skal opplysninger avgitt på kontroll-
stadiet under straffansvar, kunne brukes mot mistenkte eller tiltalte under
etterfølgende straffesak? Og eventuelt, i hvilken form skal opplysningen
kunne fremlegges i retten?

Etter norsk rett (i likhet med de øvrige nordiske land) skjer regimeskifte
når et brudd på reguleringslovgivningen formelt bringes over på straffe-
saksstadiet.

På forvaltningsstadiet skiller vi ikke mellom forklaringsplikt (plikt til å svare på
spørsmål fra forvaltningsorganene) og fremleggelsesplikt (plikt til å tilveiebringe
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dokumenter som kan belyse de faktiske forhold forvaltningen kontrollerer).
Informasjonens form skal ikke være avgj ørende for plikten til å gi forvaltningen
opplysningen Se eksempelvis ligningsloven av 13. juni 1980 kap 4.

Heller ikke på straffesaksstadiet skiller vi mellom informasjonens form (forklarin-
ger eller dokumenter mm). Mistenkte har ingen bidragsplikt i noen tilfeller, mens
vitnene både har forklaringsplikt og fremleggelsesplikt så langt vitneplikten gjelder.

Etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. nov. 1950 (EMK)
er det nå lagt til grunn at regimeskifte i noen tilfeller må skje før forvaltnings-
saken formelt blir straffesak etter nasjonal rett. Og det er mulig at forkla-
ringsplikten og fremleggelsesplikten kan komme i ulik stilling på forval-
tningsstadiet. Nyerere avgjørelser av menneskerettighetsorganene - som
kort skal kommenteres - har bragt mye uklarhet omkring disse spørsmål.

4.2 Fremleggelsesplikt - dokumenter, korrespondanse mm

I Funke mot Frankrike (avgjørelse av Den europeiske menneskerettighets-
domstol (EMD) 25. februar 1993) ble det lagt til grunn at siktelsesbegrepet
i EMK har selvstendig innhold, som innebærer at "selvinkriminerings-
forbudet" kan gjelde allerede på kontrollstadiet -før saken er blitt straffesak
i straffeprosessuell forstand etter nasjonal rett.

I forbindelse med forvaltningens undersøkelser av Jean-Gustave Funke, en tysk
statsborger bosatt i Frankrike, foretok franske tollere - med hjemmel i en forvaltnings-
lov og med fysisk bistand fra politiet - ransaking på hans private bopel, etter tips fra
skattemyndighetene. Ransakingens formål var å tilveiebringe opplysninger om
"particulars of their assets abroad". Funke erkjente under ransakingen at han hadde
flere bankkonti i utlandet - forretningsmessige og private - men at han ikke hadde
utskrifter fra disse hjemme.

Ransakingen frembragte åpenbart ikke tilstrekkelige opplysninger til å reise sak
mot Funke for brudd på "Regulations governing financial dealings with foreign
countries", men det ble innledet sak mot ham for å få ham til frembringe opplysninger
om blant annet sine bankkonti i utlandet (Polen, Tyskland og Sveits), noe han var i
stand til som rette kontoinnehaver. Funke sa seg opprinnelig villig til det, men om-
bestemte seg etter noen tid.

For sin nektelse ble Funke ilagt dagmulkt på 50 FRF, som han ikke betalte, og
derfor bare økte boten år for år. Saken ble bragt inn for Kommisjonen som, under
dissens (6 mot 2), kom til at myndighetenes press på Funke ikke var i strid med
selvinkrimineringsforbudet og kravet om "fair trial". EMD kom til en annen løsning
- mot en stemme - med følgende begrunnelse:

"The court notes that the customs secured Mr Funke" s conviction in order to
obtain certain documents which they believed must exist, although they were not
certain of the fact. Being unable or unwilling to procure them by some other means,
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they attempted to compel the applicant himself to provide the evidence of offences
he had allegedly committed. The special feature of customs law ... cannot justify
such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence",
within the autonomous meaning of this expression in Article 6, to remain silent and
not to contribute to incriminating himself. (Domsgrunnene pkt 44, som i uoffisiell
oversettelse er gjengitt i Rt 1994 s 621.)

Forvaltningen brukte her systematisk straff (løpende tvangsmulkt) for å
tvinge Funke til å frembringe opplysninger om sine mulig uoppgitte verdier
i utlandet. Problemstillingen i Funke-saken vil ikke oppstå på samme måte
etter norsk rett. Det er ikke adgang til løpende bruk av straff for å frembringe
opplysninger fordi kontrollmyndighetene ikke kan bruke tvangsmulkt over-
for en borger som vegrer seg mot å gi opplysninger. Selve vegringen er
straffbar etter flere reguleringslover, men følgen av vegringen kan bli
anmeldelse til politiet for vegringen. Da inntrer status som mistenkt, og
fortsatt pågang mot borgeren med gjentatt bruk av straffetrussel for å tvinge
ham til å gi opplysninger vil således ikke være mulig.

En annen forskjell er at ransaking på privat bopel ikke kan gjennomføres
etter norsk rett uten atsiktelse foreligger, og ransakingen må skje etter straffe-
prosesslovens regler. Unntak gjelder bare for undersøkelser i medhold av
konkurranselovgivningen, hvor Konkurransetilsynet nå kan gjennomføre
ransaking også på privat bopel med forhørsrettens samtykke, jfr Konkurr-
anseloven av 11. juni 1993 nr 65 § 6-2.1 hvilken grad bruk av bestemmelsen
vil utløse deler av straffeprosesslovens rettighetssystem forut for straffe -
sakstadiet, gjenstår å se.

4.3 Forklaringsplikt overfor forvaltningsorganene

Spørsmålet om bruk av forklaringer opptatt av et forvaltningsorgan på
forvaltningsstadiet i en etterfølgende straffesak er forelagt norske domsto-
ler, og Høyesterett har avsagt en kjennelse av betydelig interesse, jfr Rt
1994 s 610 ("Bølgepapp- kjennelsen"). Mens "Reksten-kjennelsen" i Rt
1976 s 1446 gjaldt spørsmålet om rekkevidden av forvaltningens kontroll-
fullmakter når straffesak var innledet etter straffeprosesslovens regler, gjelder
"Bølgepapp-kjennelsen" rekkevidden av straffeprosesslovens regler forbruk
av informasjoner innhentet på kontrollstadiet. Om "Reksten-kjennelsen",
se Gjølstad op eit side 241.

Saksforholdet i "Bølgepapp-saken" var følgende:

I mai 1990 foretok Prisdirektoratet (nå Konkurransetilsynet) i medhold av prisl
§ 15 og oppehaldsl § 7, et uanmeldt kontrollbesøk hos fire norske produsenter av
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bølgepapp. Hensikten var å undersøke konkurranseforholdene i bransjen. For-
anledningen var noen tips som kunne indikere at enkelte bedrifter hadde samordnet
sine pristilbud overfor bestemte kunder. Forøvrig forelå ingen andre opplysninger
av vesentlig betydning.

Under kontrollens innledende fase ble det blant annet tatt opp forklaringer (un-
der straffansvar) av en rekke ansatte, herunder de fire direktørene som senere ble
tiltalt. Senere på året ble det opptatt ytterligere forklaringer, hvor det ble bedt om
kommentarer til dokumenter som ble funnet ved bedriftene. Inspektørene utarbeidet
et sammendrag av forklaringene, som ble undertegnet av inspektøren(e) og
vedkommende som avga forklaring. Det ble gitt anledning til å foreta rettinger eller
tilføyelser, og hver forklaring var avsluttet med passusen "gjennomlest og funnet
korrekt". Den siste forklaring ble opptatt i desember 1990.

Hensikten med å oppta skriftlige forklaringer var å skape notoritet omkring
innholdet, slik at ledelsen i Prisdirektoratet skulle fa et forsvarlig beslutningsgrunnlag
å bygge på. I de fleste saker hvor kritikkverdige forhold oppdages, reageres det kun
med sanksjoner som prismyndighetene har til rådighet, jfr tidligere prisl § 42. Et
fåtall saker sendes til politiet. Dette skjedde i "Bølgepapp-saken", ved anmeldelse
av 4. oktober 1991.

Tiltale ble utferdiget 16. juni 1993 mot bedriftenes administrerende direktører,
samt mot de fire bedriftene som egne ansvarssubjekter. I bevisoppgaven til retten
varslet ØKOKRIM fremlagt forklaringssammendragene som dokumentbevis.
Forklaringene var ment å supplere - ikke erstatte - den muntlige forklaring for
dømmende rett. Forsvarerne motsatte seg bruk av bevisene i enhver form. Bevis-
føringsspørsmålet ble avgjort ved separate rettforhandlinger, jfr strpl § 272.

Høyesterett tok både standpunkt til spørsmålet om det var adgang til å benytte
forklaringene som bevis under straffesaken (forholdet til selvinkrimineringsforbudet),
og bevisføringsmåten. Retten kom til at forklaringene kunne brukes under hoved-
forhandlingen, men ikke som dokumentbevis - kun på samme måte som politi-
forklaringer etter strpl §§ 290, 296 og 297. Se Rt 1994 s 610.

Ved Høyesteretts dom av 18. des 1995, lnr 159/1995, ble bedriftene dømt for
ulovlig kalkylesamarbeid til å betale bøter og inndragning på tilsammen NOK 23
millioner, samt saksomkostninger på ca NOK 1 million. Bedriftenes direktører måtte
hver betale en bot på NOK 75.000.

Saklig sett er det liten forskjell mellom forklaringer gitt i form av et brev,
og en muntlig forklaring som nedfelies skriftlig overfor et kontrollorgan.
Uriktig forklaring kan være straffbart i begge tilfeller. Seiv om et doku-
ment i formen fremtrer som en avgitt forklaring, vil også mange andre
skriftlige dokumenter inneholde forklaringer eller erklæringer i en eller annen
form. Et brev kan inneholde en forklaring/bekreftelse/meddelelse fra adres-
saten til mottaker. Notater kan være oppsummering av erklæringer eller
forklaringer m m.



Rammen omkring tilblivelsen av et brev, og en avgitt forklaring, vil na-
turlig nok være forskjellig. Men dette kan neppe ha vesentlig betydning i
forhold til spørsmålet om rekkevidden av "selvinkrimineringsforbudef.

Derimot har formen avgjørende betydning for bevisføringsmåten. Korres-
pondanse mellom et forvaltningsorgan og en borger fremlegges normalt
som dokumentbevis. Politiforklaringer kan bare leses opp på visse vilkår,
jfr strpl §§ 290, 296 og 297, mens forklaringer opptatt av et kontrollorgan
har befunnet seg i en gråsone mellom ordinære dokumentbevis og politi-
forklaringer. Etter Høyesteretts kjennelse i "Bølgepapp-saken" er det nå
klart at slike forklaringer skal likestilles med politiforklaringer.

I Saunaers mot Storbritannia (rapport av Kommisjonen 10. mai 1994)
følger Kommisjonen opp Funke-dommen med en betydelig utvidelse av
"selvinkrimineringsforbudet" etter EMK art 6. Saken vil bli forelagt Dom-
stolen våren 1996, og utfallet er usikkert. Men Kommisjonens synspunkter
foreligger og det er all grunn til å ta dem alvorlig.

Sakens bakgrunn er i korthet følgende: 11985 ønsket det skotske selskapet Argyll
PLC å overta alkoholprodusenten Distillers PLC, og annonserte i den forbindelse
et overtakelsestilbud til aksjonærene. Dette mislikte åpenbart ledelsen i Distillers,
som søkte hjelp hos Guinness PLC, hvor Ernest Saunders var adm dir. Guinness
fremsatte et mottilbud, som så utløste flere nye budrunder. I april 1986 aksepterte
aksjonærene i Distillers siste tilbud fra Guinness.

Senere oppsto mistanker om at Guinness hadde manipulert kursen på Guinness-
aksjene, ved å tilby utvalgte kjøpere av Guinness-aksjer skjulte fordeler
("indemnities and success fees"). Dette skulle på kunstig måte heve eller opprettholde
kursen på Guinness-aksjer, i den hensikt å få aksjonærene i Distillers til å akseptere
tilbudet fra Guinness. (Prisen på Guinness-aksjene var en fast tilbudspris - aksje
for aksje med et delvis kontant alternativ.)

Inspektører fra Department of Trade and Industry (DTI) innledet etterforskning,
og opptok - i medhold av section 432 og 442 i selskapsloven av 1985 - fra desember
1986 og i etterfølgende måneder en rekke forklaringer under straffansvar av de
impliserte i saken, herunder dem som senere ble tiltalt. Leder for påtalemyndigheten
ble orientert om sakens hovedtrekk i begynnelsen av januar 1987, men fant ikke
grunnlag for å innlede politietterforskning på det tidspunkt. Saunders avgå flere
forklaringer til DTI's inspektører i perioden 10. februar til 12. juni, hvorav to etter
at det i begynnelsen av mai 1987 formelt var innledet straffesak.

Forklaringene - også dem som var opptatt av Saunders - ble benyttet mot ham
under straffesaken, med unntak av de to som var opptatt av ham etter at straffesak
formelt var innledet. Forut for hovedforhandlingen var adgangen til bruk av
forklaringene forelagt engelske domstoler, uten at Saunders fikk medhold i sitt krav
om at forklaringene ikke kunne brukes under hovedforhandlingen.
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Den 28. august 1990 ble Saunders idømt fengsel i 5 år blant annet for bedrageri,
overtredelse av regnskapsloven mm.

Saunders bragte saken inn for Kommisjonen, og hevdet - for det første - at bruk
av forklaringene under hovedforhandlingen hadde fratatt ham mulighetene til "fair
hearing", og - for det andre - at politietterforskningen bevisst var utsatt for at DTF s
inspektører skulle oppta selvinkriminerende bevis som skulle brukes i etterfølgende
straffesak. Kommisjonen gav ham medhold på første punkt, men tok ikke stand-
punkt til det andre.

I utgangspunktet hører spørsmål som gjelder bevisvurderingen under dom-
stolen i den enkelte stat. Kommisjonen kan bare uttale seg om straffesaken
sett under ett ("as a hole") - herunder påtalemyndighetens opptagelse og
bruk av bevis - kan anses som "fair" etter EMK art 6 nr 1. EMK skal som
påpekt av Kommisjonen ikke bare understøtte rettigheter som er teoretiske
eller illusoriske; de skal være praktisk og effektive. Det er fornuftig og
riktig, men gir ingen begrunnelse for den løsning Kommisjonen kom til.

I Kommisjonens rapport er Funke-dommen er tillagt betydelig vekt. Slik
jeg leser premissene måtte Saunders ansees som "charged with a criminal
offence" fra første forklaring overfor DTI, som fant sted noen måneder før
straffesakstadiet. Fra dette tidspunkt inntrer ikke bare - som i Funke-saken
- et forbud mot å straffe en som nekter å frembringe selvinkriminerende
opplysninger, men også rett til å nekte å forklare seg ("right to silence") og
et forbud mot selvinkriminering. Med referanse til Funke-dommens pre-
misser sitert ovenfor, heter det bla i Kommisjonens begrunnelse:

"69. The Court appears in the above passage to find that the right to silence
and privilege against self-incrimination are an inherent part of the protection
given to an accused under Article 6 para 1. The Government argue that the
Funke case is not strictly relevant to the present case since Funke concerned
punishment of an applicant for refusing to incriminate himself wheras the
present applicant cooperated with the inspectors without incurring any
penalty. However the Commission does not consider that the Court's state-
ment can be restricted as narrowly, since on its face it refers to "anyone
'charged with a criminal offence'". It also seems to the Commission that an
applicant who incriminates himself under the threat of punishment.... and
provides evidence for use against himself at his trial may be as seriously
prejudised, perhaps even more so, as the applicant who incurs punishment
for refusing to incriminate himself. (Para 69)

I "Bølgepapp-kjennelsen" kom Høyestrett med henvisning til samme sitat i
Funke-dommen til en noe annen forståelse av premissene, se Rt 1994 s 619.
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5. Den vanskelig avveining: Hvor langt bør "selvinkrimine-
ringsforbudet" gjelde ?

«Selvinkrimineringsforbudet» etter norsk straffeprosess synes ikke å ha vært
særlig omstridt. Heller ikke prinsippet om borgernes opplysningsplikt på
forvaltningsstadiet. Dersom selvinkrimineringsforbudet utvides kraftig til
også å gjelde på forvaltningsstadiet, bør dette ikke skje uten grundig
vurdering av motstridende hensyn. Det gjelder ikke perifere spørsmål, men
fundamentale avveininger i forholdet mellom stat og borger.

5.1 Hensynet til rettigheter og plikter mellom stat og borger

Når rekkevidden av "selvinkrimineringsforbudet" skal fastlegges må flere
grunnleggende spørsmål trekkes inn i avveiningen.

Det første hovedspørsmål har en rettspolitisk dimensjon, og gjelder
hvordan forholdet mellom stat og borger skal balanseres - både på for-
valtningsstadiet og straffesakstadiet.

På vegne av oss alle håndhever forvaltningen et uhyre komplisert
fordelingssystem som vi alle må bidra til, og som alle nyter godt av. Staten
har også et overordnet ansvar for å sikre at samfunnets infrastruktur fungerer.
Gjennom ulike virkemidler skal staten sikre en stabil prisutvikling, et
fungerende finansmarked, akseptabelt nivå på forurensende utslipp osv osv.
Borgerne er derfor i mange tilfeller pålagt (straffesanksjonert) informasjons-
plikt for å sikre at systemet fungerer rettferdig og i samsvar med Stortingets
intensjoner,- til beste for et fellesskap vi alle er en del av.

Når noen på ulovlige måte vil nyte godene men unngå byrdene, eller
undergraver viktige målsettinger for hele samfunnet, må fellesskapet (sta-
ten) kunne reagere overfor disse. Det er nødvendig for tilliten til rettsstaten
at straffbare forhold oppklares og forfølges. Hensynet til ordnede forhold i
samfunnet må balanseres mot hensynet til vern av det enkelte individ.

I Norge - som i Norden forøvrig - har vi valgt å ha et tillitbasert forhold
mellom stat og borger. Borgerne har förpliktelser overfor forvaltningen (sta-
ten), samtidig som forvaltningen har begrenset adgang til å bruke tvang-
smidler overfor borgerne. Kobles politiet inn, kan sterkere tvangsmidler
anvendes, og da får borgeren som mistenkt rettigheter etter straffeproses-
sloven.

Men også på straffesaksstadiet har vi valgt en mye forsiktigere linje enn
mange andre land. Utradisjonelle etterforskningsmetoder i form av rom-
avlytting og telefonavlytting kan utvilsomt oppklare mange alvorlige straffbare
forhold, men vi har med god grunn vært tilbakeholdne med å tillate slik bruk.
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Romavlytting er overhodet ikke tillatt, mens telefonavlytting for eksempel
kun er tillatt i saker som gjelder rikets sikkerhet og i narkotikasaker.

Forholdet mellom stat og borger kan også reguleres på andre mater enn
vi gjør i Norge. Eksempelvis kan en borger ha begrensede plikter overfor
staten, og samtidig favor defensions allerede på forvaltningsstadiet hvis og
fordi han har begått et lovbrudd. Da oppstår intet tillitsbrudd som følge av
informasjonssvikt, og heller ingen selvinkriminering. Til gjengjeld må sta-
ten ha tilgang til nødvendige virkemidler for å avdekke mulige lovbrudd
uten borgerens medvirkning, herunder bruk av mer offensive etterforskning-
metoder som vi kjenner til fra andre land. Det åpne, gjensidig forpliktende
og tillitsbaserte system, erstattes av et system hvor kontrollen vil skje i mer
skjulte former. Etter systemets forutsetninger skal forholdet mellom stat og
borger polariseres. Forvaltningsprosessen avsluttes tidligere, og føres over
i straffeprosessens former.

Hvordan vi balanserer forholdet mellom stat og borger, er et viktig poli-
tisk verdivalg, som dypest sett angår hvilket samfunn vi vil ha. Rekkevidden
av Saunders-rapporten er - hvis den blir stående - svært uoversiktlig. At
den i betydelig grad forrykker forholdet mellom stat og borger, slik det er
nedfelt i norsk forvaltnings- og straffeprosess, kan det neppe herske tvil
om. Kommisjonen drøfter ikke med et ord sidevirkningene av sin avgjørelse,
men vektlegger hovedsaklig og endimensjonalt ett element i avveiningen -
hensynet til "selvinkrimineringsforbudet".

Nå er det forsåvidt ikke menneskerettighetsorganenes oppgave å ivareta
brede politiske hensyn. Heller ikke å avgjøre hvilke etterforskningsmetoder
en stat kan ta i bruk. Men avgjørelser fattet med utgangspunkt i EMK kan i
praksis legge så store føringer på hvilke alternativer som gjenstår, at våre
valgmuligheter blir begrenset.

5.2 Forklaringsnektelse og usannhet - lovbrudd eller menneske-
rettighet ?

Det andre hovedspørsmål har en kulturell dimensjon, og knytter seg til
grensedragningen mellom straffbarhet og menneskerett, som nå begynner å
bli uklar.

De fleste straffebestemmelser som gjelder økonomisk kriminalitet sanks-
jonerer to grunnleggende normbrudd: tillitsbrudd og informasjonssvikt.
Informasjonssvikt er det sentrale element i gjerningsbeskrivelsen ved
bedrageri (strl § 270), regnskapslovbrudd (strl § 286), skattesvik (ligningl
kap 12), unndragelse av merverdiavgift (mval § 72) m m, fordi informa-
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sjonsplikten anses å være så sentral og beskyttelses verdig både mellom
næringsdrivende, og i forhold til det offentlige. Informasjonssvikt er her
selve modus - måten man villeder adressaten slik at han handler eller kan
komme til å handle på uriktig grunnlag.

Informasjonsplikt er også uttrykk for et grunnleggende verdisyn i vårt
tillitsbaserte forvaltningssystem.

Tvungen sannhetsplikt har vi i mange situasjoner, men vi blir i varierende
grad tvunget inn i disse situasjonene. Det er (i en viss grad) frivillig om vi
vil søke lån i en bank. Gjør vi det, har vi sannhetsplikt, som det kan være
straffbart å bryte. Den som driver næringsvirksomhet i aksjeselskapsform,
må levere regnskaper, selvangivelse, merverdiavgiftsoppgaver, følge konkur-
ransereglene, reglene for verdipapirhandel m m. Næringsvirksomhet kan
man likevel holde seg unna, og derved også nevnte förpliktelser. Vanlige
lønnsmottakere derimot, kan knapt unngå å måtte forholde seg til lignings-
myndighetene under straffansvar. Alle disse tilfellene har det til felles at
borgerne i en eller annen form tvinges til å gi korrekte opplysninger under
straffansvar.

Et omfattende "selvinkrimineringsforbud" etter de retningslinjer Kom-
misjonen har trukket opp i Saunders-rapporten, betyr- etter min oppfatning
- at informasjonsvikt overfor det offentlige ikke er kritikkverdig og straff-
bart. Tvertimot. Informasjonssvikt kan være en strengt beskyttet og funda-
mental menneskerett, fordi informasjon om de sanne forhold er selvink-
riminerende. Den som har gjort noe ulovlig skal derfor heller ikke ha plikt
til å svare på spørsmål fra et forvaltningsorgan.

Følges denne tanken videre, melder også andre spørsmål seg: Er det rik-
tig å tvinge noen som har gjort noe ulovlig å avlegge selvinkriminerende
regnskaper, levere selvinkriminerende selvangivelser m m. Enhver form
for informasjonsplikt vil virke inkriminerende for en som har brutt loven.
Er det formen på informasjonsavgivelsen som er avgjørende for om man
beskyttes av EMK eller ikke, eller er det avgj ørende om de tvungne sel-
vinkriminerende opplysningene avgis på oppfordring eller ikke, eller leg-
ges det vekt på i hvilken grad man blir "tvunget" inn i situasjonen.

Det er de nye uklare grunntankene i Saunders-rapporten som skaper
problemer. Noen former for informasjonssvikt kan åpenbart ikke kan straff-
sanksjoneres. Hvilke plikter det gjelder, og hvorfor de må beskyttes av EMK,
vet vi lite om.
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5.3 Hvem skal foreta fundamentale politiske verdivalg i nasjonal-
staten ?

Det tredje hovedspørsmål har en demokratisk dimensjon, og gjelder forholdet
mellom norske statsmakter og overnasjonale organer.

Vi akseptere i flere sammenhenger overnasjonale beslutningsorganer. I
noen tilfeller finnes ingen alternativer. Typisk gjelder dette ved mellom-
statlige konflikter. I andre sammenhenger er behovet mindre presserende.
Hvilke områder som skal omfattes, vil alltid være et diskusjonstema. Dette
gjelder særlig når fundamentale politiske verdivalg berøres.

Vårt tillitbaserte forvaltningssystem har i alle år vært praktisert og
akseptert i det norske samfunn. Spenningsforholdet i det "dobbeltsporede
system" er velkjent; det er besluttet av Stortinget og prøvd av Høyesterett.
Vesentlig kritikk er ikke kommet fra noe hold, formentlig fordi systemet
fungerer og fordi det alltid er praktisert med försiktighet. Hvis noe bryter
en reguleringslov blir det sjelden straffesak dersom ikke det underliggende
lovbrudd, for eksempel skattunndragelsen, kan avdekkes.

En fare ved det "dobbeltsporede system" kan være at man flytter etter-
forskningen over til forvaltningsorganene, og på den måte undergraver de
straffeprosessuelle rettigheter en mistenkt har krav på. Dette synes ikke å
ha vært noen fremtredende problemstilling - av mange grunner. Dersom
det hadde vært et problem, ville det formentlig vært trukket frem før.

Menneskerettighetsorganene skal også treffe avgjørelser som ikke pas-
ser den enkelte stat som berøres, hvis sterke grunner foreligger. Men det er
ikke ukomplisert når et overnasjonalt organ treffer avgjørelser hvor funda-
mentale og sammensatte sider av forholdet mellom stat og borger berøres,
uten at den politiske avveining engang er tema for avgjørelsen, og uten at
berørte stater blir hørt. Kanhende er dette en høyere form for samfunns-
system, men fra en demokratisk synsvinkel synes det urimelig og lite gjen-
nomtenkt. Jeg tviler på at det er mange folkevalgte medlemmer av nasjonal-
forsamlingene i de nordiske land, som i det hele tatt vet at EMD nå skal
treffe en avgjørelse som kan få dyptgripende følger for det tillitsbaserte
forvaltningssystem.

5.4 Rettstekniske hensyn

Etter gjeldende rett inntrer som nevnt regimeskifte når borgeren får status
som «mistenkt» eller «siktet» etter straffeprosessloven,- dvs når politi/påtale-
myndighet kobles inn i saken.
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Tidspunktet er ikke tilfeldig. Når politiet kommer inn tar samfunnet i
bruk sitt sterkeste maktapparat,- som har tilgang til betydelig tvangsmidler.
Til gjengjeld gis borgeren en rekke favor defensionis som skal skape ønsket
balanse.

Rettsteknisk er tidspunktet for regimeskifte enkelt å håndtere. Status som
mistenkt i straffeprosesslovens forstand inntrer enten ved anmeldelse, eller
når man på annen måte av politieller påtalemyndighet er utpekt med kon-
kret mistanke rettet mot seg, jfr Andenæs, Bind I s 62.

Hvis dette skjæringspunkt forlates til fordel for et som ligger forut i tid,
vil alle realistiske alternativer medføre betydelig uklarhet - såvel teoretisk
som i praksis.

En mulighet - som etter mitt syn er meningsløs og urealistisk - er å opp-
heve borgernes forklaringsplikt under straffansvar også på forvaltnings-sta-
diet. Da tvinges ingen borger til selvinkriminering, hvis og fordi han har
begått et lovbrudd. Bortfaller systemet med opplysningsplikt, må et omfatten-
de kontrollsystem komme istedet. Dette kan neppe ut fira noe fornuftig for-
mål være ønskelig.

Et mer realistisk alternativ kan være at forvaltningsorganene - når de far
mistanke om straffbare forhold - avstår fra å benytte seg av borgernes
forklaringsplikt under straffansvar. Enkel er denne løsning likevel ikke. De
fleste forvaltningssaker (mer enn 99 %) ender med bruk av sivile sanksjoner,
selv der (alvorlige) lovbrudd forekommer. For saksbehandlerne i for-valtningen
kan det være vanskelig å vite når han må «skru på bryteren» for straffeproses-
suelle rettigheter: Hvem i forvaltningen må mistanken oppstå hos ? Hvor
sterk må mistanken være ? Må mistanken være konkret rettet mot bestemt(e)
person (er), eller er det nok at man innleder en bransjerettet kontroll der man
av erfaring vet det forekommer innslag av lovbrudd ? Det åpenbart uheldige
med denne løsning er at vurderingen må bli uklar både teoretisk og praktisk.
For å være på den sikre siden bør derfor straffesak innledes, selv på et tids-
punkt det ikke er grunn til å tro at straffreaksjon vil bli aktuelt.

Et tredje alternativ kan være å legge vekt på om upplysningsplikten er
generell (feks selvangivelse, merverdiavgiftsoppgaver mm), i motsetning
til opplysninger som innhentes for spesielle anledninger eller etter særskilt
anmodning. Bare i siste tilfelle vil man etter dette alternativ se det slik at en
mistanke har konkretisert seg. Hvis ønsket er å unngå at noen pålegges å
inkriminere seg seiv under straffansvar er denne løsning ikke brukbar.

Et fjerde alternativ er å rette oppmerksomheten mot omgåelsestilfellene.
Etter denne tanke skal man ramme tilfeller hvor forvaltningen innhenter
opplysninger så langt som mulig, for å frata en borger de rettigheter han



ville hatt som mistenkt i en straffesak. Ulempen med denne løsning er at
man i så fall må legge vekt på subjektive vurderinger hos noen i forvaltnings-
organet, eller företa en «objektiv vurdering» av bevisenes stilling på for-
skjellige stadier under saksbehandlingen. Dette er åpenbart særdeles vans-
kelig bevistemaer.

Det kan her nevnes at det ofte er rettet kritikk mot forvaltningen fordi
saker er anmeldt til politiet på sviktende grunnlag. Anmeldelsen er i seg
selv en belastning for anmeldte, og ingen ønsker på tynt grunnlag å bli satt
under politietterforskning. Samtidig ønsker ikke politiet å bli koblet inn i
saker som egner seg bedre som sivil sak enn straffesak.

Nå skal rettstekniske problemer alene ikke være avgjørende argument
mot å innføre et nytt skjæringspunkt, hvis motstridende hensyn er tilstrek-
kelig klare og overbevisende sterke.

6. Avslutning

Det vil etter min oppfatning medføre betydelige og uønskede konsekvenser
om man förlåter den grense mellom forvaltningssak og straffesak som gjelder
idag.

Om Saunders-saken likevel skulle ende på samme måte i Domstolen
som i Kommisjonen, vil det neppe skadestraffesaksbehandlingen. Tvertimot.
Normalt styrker det etterforskningen og oppklaringsmulighetene om straffe-
sak innledes på tidligst mulig stadium. Det er for vårt tillitsbaserte samfunn,
og for vår sivilt orienterte forvaltningsystem, resultatet - etter min mening
- vil virke negativt.

Grensen mellom hva som er så kritikkverdig at det er straffbart, og hva
som er så beskyttelsesverdig at det må opphøyes til en menneskerettighet,
begynner å viskes ut. Dette er forvirrende signaler. Og det sender ut gale
signaler i tider med normoppløsningen, og hvor respekt for gjensidige
mellommenneskelig förpliktelser er satt under press.

Det er mulig vi skaper klarere linjer ved å polarisere forholdet mellom
stat og borger på et tidlig stadium. Kanhende oppnår vi noe med det. Etter
min mening er vi i ferd med å tape mer: Økt polarisering betyr straffe-
prosessualisering av forvaltningssaker, mer lukkethet, og i lang tid fremover
betydelig uklarhet om rettigheter og plikter mellom stat og borger. Hvilken
løsning som velges får ikke bare betydning for utformingen av vårt tillits-
baserte forvaltningssystem, men også for hvilke verdier samfunnet skal anse
som særlig beskyttelsesverdige: sannhetsplikten i mellommenneskelige for-
hold eller "selvinkrimineringsforbudet" som menneskerett.
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