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FORBUD MOD SELVINKRIMINERING I FORVALTNINGSRETTEN 

1. Selvinkriminering og forvaltningsret 

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 Menneskerettig-
hedskonventions (EMRK) artikel 6, der bl.a. er til hinder for, at admi-
nistrative myndigheder anvender strafsanktionerede oplysningsplig-
ter over for en person, der er »anklaget« i konventionens forstand, 
med henblik på at få borgeren selv til at oplyse den påståede »forbry-
delse«. 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 
anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedslo-
ven) blev grundsætningen generelt lovfæstet i dansk ret (lovens § 10).  
 Selvinkrimineringsgrundsætningen har i en række tilfælde inden 
gennemførelsen af retssikkerhedsloven været behandlet af de danske 
domstole og var i et vist omfang allerede lovfæstet i dansk ret. I rets-
plejelovens regler om strafferetsplejen er der således fastsat regler om, 
at en sigtet eller tiltalt ikke har pligt til at udtale sig om det eller de 
forhold, som sigtelsen eller tiltalen omfatter.  
 Hvad angår politiets afhøringer i forbindelse med efterforskning af 
strafbare forhold, fremgår det af retsplejelovens § 752, stk. 1, at en 
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sigtet, inden vedkommende afhøres af politiet, udtrykkeligt skal gøres 
bekendt med sigtelsen og med, at vedkommende ikke har pligt til at 
udtale sig. Ved afhøringer i retten finder retsplejelovens § 752 tilsva-
rende anvendelse, jf. § 754. Under rettens behandling af en straffesag 
skal tiltalte spørges, om vedkommende er villig til at forklare nærme-
re om de forhold, som tiltalen angår, jf. retsplejelovens § 868 og § 928.  
 Endvidere fremgår det af retsplejelovens § 171 om vidnepligt, at 
pligt til at afgive forklaring som vidne i retten bl.a. ikke foreligger, 
hvis forklaringen antages at ville udsætte vidnet selv for straf eller tab 
af velfærd.  
 Uden for strafferetsplejen har der derimod ikke inden retssikker-
hedsloven været fastsat generelle lovbestemmelser om forbuddet mod 
selvinkriminering, men det kan i lovgivningen på de enkelte forvalt-
ningsområder være lagt til grund, at administrative myndigheder må 
afstå fra at benytte oplysningspligter, hvis der på tidspunktet for be-
nyttelsen er mistanke om strafbare forhold.  
 Selvinkrimineringsgrundsætningen har historisk set sine rødder i 
strafferetsplejen. Det er først inden for senere år, at den har fået be-
tydning for forvaltningsretten. Dette skyldes især nogle domme fra 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), se ndf. afsnit 2. 
 Sammenhængen mellem selvinkrimineringsprincippet og forvalt-
ningsretten opstår, når forvaltningsmyndighederne i en sagsoplys-
ning vedrørende administration af den almindelige lovgivning tilve-
jebringer 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 forvaltningsretlige 
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 borge-
ren har pligt til at meddele oplysninger ofte under strafansvar. Straf-
feprocessen og selvinkrimineringsprincippet 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. 
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2. Generelt om artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention og selvinkriminering 

2.1. Indledning 
Efter artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion 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 for-
brydelse. 
 Det følger ikke af ordlyden af artikel 6, at en person, der er ankla-
get 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 inkri-
minere sig selv ikke udtrykkeligt er nævnt i artikel 6, er disse rettig-
heder generelt anerkendte internationale standarder og udgør centra-
le elementer i retten til en retfærdig rettergang. Begrundelsen for disse 
rettigheder ligger bl.a. i, at de ved at beskytte den anklagede 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 anklagedes skyld uden at gøre brug af beviser, der er tilve-
jebragt 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 
forbuddet ikke kan udstrækkes til brug under en straffesag af mate-
riale, der kan tilvejebringes fra den anklagede ved brug af tvangsfor-
anstaltninger, men som så at sige eksisterer uafhængigt af den ankla-
gedes vilje. Som eksempel herpå kan nævnes dokumenter, der er 
fremkommet i forbindelse med ransagning, udåndingsprøver, blod-
prøver, urinprøver, vævsprøver med henblik på DNA-analyser mv. 
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2.2. Straffesager i konventionens forstand 
Forbuddet mod selvinkriminering finder anvendelse i alle sager, der 
er straffesager i konventionens forstand (se bl.a. Funke mod Frankrig, 
dom af 25. februar 1993, præmis 41, Saunders-dommen, præmis 74, 
Heaney og McGuinness mod Irland, dom af 21. december 2000, præ-
mis 58, Quinn mod Irland, dom af 21. december 2000, præmis 59). 
 Forbuddet mod selvinkriminering og retten til ikke at udtale sig 
finder derfor klart anvendelse ved politiets og anklagemyndighedens 
behandling af straffesager, jf. Quinn-dommen og Heaney og McGuin-
ness-dommen. 
 Det er ligeledes klart, at forbuddet mod selvinkriminering og retten 
til ikke at udtale sig finder anvendelse i forbindelse med domstolenes 
behandling af straffesager, herunder bevisførelsen og bevisbedøm-
melsen, jf. Saunders-dommen, Condron mod Storbritannien, dom af 
2. maj 2000, Averill mod Storbritannien, dom af 6. juni 2000, og John 
Murray mod Storbritannien, dom af 8. februar 1996. Dette gælder, 
selv om der er tale om anvendelse som bevis af forklaringer mv. afgi-
vet af den anklagede på et tidspunkt, hvor artikel 6 ikke fandt anven-
delse, jf. udtrykkeligt Saunders-dommen. 
 Derimod finder forbuddet mod selvinkriminering ikke anvendelse, 
hvis der ikke er tale om straffesager i konventionens forstand. Som 
eksempel kan nævnes klagesag 38753/97, Vernon mod Storbritanni-
en, afgørelse af 7. september 1999, hvor Domstolen fastslog, at for-
buddet mod selvinkriminering ikke fandt anvendelse, idet der var tale 
om en civil sag i konventionens forstand. 

Som eksempel på sager, der ikke er straffesager i konventionens forstand, kan endvidere 
nævnes sager, hvor et organ har til opgave at undersøge, fastlægge og bedømme et faktisk 
hændelsesforløb uden at kunne træffe afgørelse vedrørende en anklage for en forbrydelse. 
Til illustration kan nævnes Saunders-dommen, hvor spørgsmålet om selvinkriminering ikke 
var relevant på det tidspunkt, hvor nogle inspektører under trussel om straf pålagde klager 
at afgive forklaring. Forbuddet mod selvinkriminering var derimod relevant, da de således 
afgivne forklaringer efterfølgende blev anvendt som bevis under domsforhandlingen af en 
straffesag mod klager. I den retning kan endvidere nævnes klagesag 28972/95, Erik Ninn-
Hansen mod Danmark, afgørelse af 18. maj 1999, hvor Domstolen fastslog, at artikel 6 ikke 
fandt anvendelse på en undersøgelsesrets virksomhed. 
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2.3. Særligt om begrebet »criminal charge« 
Forbuddet mod selvinkriminering finder anvendelse i tilfælde, hvor 
en person er »anklaget for en forbrydelse« (criminal charge). Efter 
Domstolens praksis falder visse former for sanktionsanvendelse ind 
under artikel 6, selv om de ikke efter national lovgivning henregnes til 
strafferetsplejen. Som eksempler kan bl.a. nævnes visse disciplinære 
sanktioner samt pønalt begrundede skatteforhøjelser. 
 Ved afgrænsningen af, hvad der skal forstås ved »criminal charge«, 
har Domstolen navnlig lagt vægt på følgende: 
 Hvorvidt de bestemmelser, der udgør grundlaget for forfølgnin-
gen, i det pågældende nationale retssystem henregnes til strafferetten 
eller anses for at være af disciplinærretlig, forvaltningsretlig eller an-
den ikke-strafferetlig karakter.  
 Karakteren af den pågældende forseelse, navnlig om der er tale om 
overtrædelser af forskrifter, der påhviler bestemte persongrupper, 
eller overtrædelser af almene normer, der gælder for enhver.  
 Karakteren og intensiteten af den sanktion, der kan blive tale om at 
ikende. Den faktisk ikendte sanktion er således ikke i sig selv afgø-
rende.  
 Domstolen har ofte tilkendegivet, at der lægges mest vægt på de to 
sidstnævnte kriterier. Der henvises til Peer Lorenzen m.fl., Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer, 2. udgave, 
2003, side 318 ff, hvor praksis med hensyn til, hvilke sanktioner der er 
omfattet af artikel 6, er nærmere beskrevet. 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har f.eks. fundet, at en adgang til som disci-
plinær sanktion at ikende henholdsvis 4 dages let og 2 dages streng arrest for overtrædelse af 
den militære disciplin ikke udgjorde en »criminal charge«, mens dette var tilfældet for for-
hold, der kunne medføre 3 eller 4 måneders tvungen tjeneste i en disciplinær enhed (jf. Engel 
m.fl. 8/6 1976). Endvidere kan nævnes sagen Brown 24/11 1998, som vedrørte en advokat, 
der af det engelske advokatnævn fik en bøde på 10.000 pund for at have givet misvisende 
oplysninger i forbindelse med en praksisoverdragelse. Domstolen fandt, at sagen ikke var 
»criminal«. 

 Fra dansk retspraksis kan nævnes U 2000.307 H, hvor Højesteret fandt, at pålæggelsen af 
en disciplinær sanktion eller frakendelse af rettigheder i medfør af retsplejelovens § 147 c 
som følge af tilsidesættelse af god advokatskik ikke kan antages at være en straf i konventio-
nens forstand. 
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 Endvidere kan nævnes U 1999.1015 H, der omhandlede en situation, hvor to personer 
var tiltalt for selskabstømning, og hvor en revisor blev indkaldt som vidne under straffesa-
gen. Revisoren var i forbindelse med sagen af anklagemyndigheden blevet indklaget for 
Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer. Revisoren fandtes efter retsplejelovens § 
171, stk. 2, nr. 1, at være fritaget for at afgive vidneforklaring under sagen mod de to tiltalte, 
da en forklaring efter de sanktioner, disciplinærsystemet kunne ikende, ville kunne udsætte 
revisoren for såvel straf som tab af velfærd. 

 Med hensyn til pønalt begrundede skatteforhøjelser har Den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol i flere tilfælde fundet, at sådanne forhøjelser er omfattet af begrebet »crimi-
nal charge« i konventionens artikel 6. Som eksempel kan nævnes Bendenoun 24/2 1994. 

 Er der ikke tale om typiske pønale sanktioner har Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol været afvisende over for at anse artikel 6 for anvendelig. I Tre Traktörer AB 7/7 
1989 blev det således afvist at anse en tilbagekaldelse af en alkoholbevilling for omfattet af 
artikel 6, idet der – selv om der var tale om en alvorlig sanktion, som havde sammenhæng 
med bevillingsindehaverens adfærd – ikke var tale om en pønal sanktion. 

Domstolen har efterhånden afsagt en række domme om indholdet og 
omfanget af forbuddet mod selvinkriminering. Denne praksis, der vil 
blive omtalt nærmere i de følgende afsnit, vedrører i princippet to 
forskellige situationer eller to forskellige faser i behandlingen af straf-
fesager: (1) opklaringsfasen og (2) afgørelsesfasen. Praksis fra Domsto-
len skal læses i lyset af denne sondring. 
 Domstolen har således skullet vurdere, om det var i strid med for-
buddet mod selvinkriminering, at en person, der er anklaget for en 
forbrydelse, på forskellige måder er blevet pålagt at medvirke til at 
opklare forbrydelsen (se f.eks. Funke-dommen, Heaney og McGuin-
ness-dommen, Quinn-dommen, J.B. mod Schweiz, dom af 3. maj 
2001). 
 Domstolen har endvidere skullet vurdere, om det var i strid med 
forbuddet mod selvinkriminering, at oplysninger mv., som den an-
klagede har afgivet under forskellige former for tvang, anvendes som 
bevis i forbindelse med afgørelsen af straffesagen (se f.eks. Saunders-
dommen, Coëme m.fl. mod Belgien, dom af 22. juni 2000), eller om det 
var i strid med konventionen at tillægge det bevismæssig betydning 
til skade for den anklagede, at den anklagede under sagens opklaring 
har nægtet at udtale sig (se f.eks. John Murray-dommen, Condron-
dommen og Averill-dommen). 

Carsten Henrichsen, Steen Rønsholt, og Peter Blume - 9788771987188
Download fra Jurabibliotek.dk,  05/25/2023 12:26:49AM

via free access



FORBUD MOD SELVINKRIMINERING I FORVALTNINGSRETTEN 

249 

2.4. Administrative myndigheder og (strafsanktionerede) 
oplysningspligter (praksis vedrørende opklaringsfasen) 

Forbuddet mod selvinkriminering finder anvendelse ved politiets og 
anklagemyndighedens behandling af straffesager. Der kan imidlertid 
rejses spørgsmål om, hvorvidt forbuddet mod selvinkriminering også 
sætter nogle grænser for administrative myndigheders anvendelse af op-
lysningspligter over for en person, der har eller kan have begået et 
strafbart forhold. 
 Når der er tale om perioden forud for indledningen af en egentlig 
straffesag, følger det af Domstolens praksis, at andre myndigheder 
end politi og anklagemyndigheden, f.eks. told- og skattemyndighe-
der, i almindelighed under trussel om straf eller anvendelse af andre 
tvangsforanstaltninger kan pålægge borgere at afgive oplysninger mv. 
om deres skatteforhold, adfærd og lignende uden at være omfattet af 
artikel 6, herunder forbuddet mod selvinkriminering. 

Til illustration kan nævnes klagesag 76574/01, Allen mod Storbritannien, afgørelse af 10. 
september 2002, hvor Domstolen udtalte, at pligten til at redegøre for indkomst og kapital i 
forbindelse med fastsættelsen af skat er et fællestræk ved de kontraherende staters skattesy-
stemer, og at det ville være svært at forestille sig, at de kunne fungere effektivt uden. 

Afgørelsen i Allen-sagen understreger, at anvendelse af en strafsank-
tioneret oplysningspligt ikke i sig selv er i strid med selvinkrimine-
ringsforbuddet. Domstolen lagde vægt på, at de oplysninger, som 
klager gav til myndighederne, ikke blev anvendt til at inkriminere 
klager for et strafbart forhold begået før det tidspunkt, hvor klager 
gav oplysningerne. Domstolen lagde ligeledes vægt på, at klager ikke 
var blevet tiltalt for ikke at have leveret oplysninger, der kunne in-
kriminere klager i en verserende eller en påtænkt straffesag. Afgørel-
sen understreger således, at strafsanktionerede oplysningspligter ikke 
må anvendes til at tvinge en person til at afgive forklaring mv. om en 
allerede begået forbrydelse, som den pågældende er anklaget for at 
have begået. 
 Administrative myndigheder, f.eks. told- og skattemyndigheder, 
kan handle i strid med forbuddet mod selvinkriminering ved under 
trussel om straf eller ved anvendelse af andre tvangsforanstaltninger 
at pålægge borgere at give oplysninger mv., når borgeren må anses 
for anklaget for en forbrydelse i artikel 6’s forstand. Domstolen har 
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således i en række sager fastslået, at det var i strid med forbuddet 
mod selvinkriminering, at personer, der var anklaget for en forbrydel-
se, under trussel om straf mv. blev tvunget til at medvirke til at oplyse 
sagen, jf. nedenfor. 

I Funke-dommen skulle Domstolen tage stilling til, om det udgjorde en krænkelse, at klager 
var blevet straffet for ikke at have givet oplysninger til de franske toldmyndigheder. 

 I J.B.-dommen skulle Domstolen tage stilling til, om det udgjorde en krænkelse, at 
schweiziske skattemyndigheder under anvendelse af bøder forsøgte at tvinge klager til at 
fremlægge dokumenter, der kunne belyse klagers indtægter, når myndighederne både 
overvejede spørgsmål om skatteansættelse og om strafbar skatteunddragelse med hensyn til 
de pågældende indtægter. 

 Dommen er udtryk for, at skattemyndigheder, hvis der verserer en sag om strafbar 
skatteunddragelse, ikke under trussel om straf kan pålægge borgeren at tilvejebringe oplys-
ninger af betydning for den påståede skatteunddragelse. 

 Dommen er derimod ikke udtryk for, at skattemyndigheder ikke kan pålægge borgere at 
fremkomme med oplysninger af betydning for en skatteansættelse, jf. ovenfor om Allen-
sagen. 

I forhold til forbuddet mod selvinkriminering er karakteren af den 
myndighed, der forsøger at tvinge borgeren til at oplyse sagen, ikke 
blevet tillagt afgørende betydning i Domstolens praksis. I Funke-
dommen var det franske toldmyndigheder, der behandlede sagen. I 
Heaney og McGuinness-dommen og Quinn-dommen var det irsk 
politi. I J.B.-dommen var det schweiziske skattemyndigheder. Også 
andre myndigheder end politi og anklagemyndighed kan derfor efter 
omstændighederne krænke forbuddet mod selvinkriminering. 
 Domstolen ses heller ikke i sin praksis udtrykkeligt at have lagt 
vægt på, om den myndighed, der under trussel om straf mv. pålæg-
ger en person at afgive forklaring mv. vedrørende en anklage for en 
forbrydelse, også har kompetence til at indlede strafforfølgning, her-
under at rejse tiltale. Der er således ikke klar støtte i Domstolens prak-
sis for at lægge vægt på, om den administrative myndighed, der un-
der trussel om straf mv. pålægger en person at afgive forklaring mv., 
har beføjelser, der rækker ud over den administrative fase, det vil sige 
om den administrative myndighed også er ansvarlig for strafforfølg-
ningen. En sådan retsopfattelse ville i øvrigt indebære en ikke uvæ-
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sentlig begrænsning i retten til ikke at udtale sig og til ikke at blive 
tvunget til at inkriminere sig selv. 
 I forhold til forbuddet mod selvinkriminering er det afgørende, om 
borgeren er »anklaget« for en forbrydelse, og om borgeren er det på 
det tidspunkt, hvor vedkommende under anvendelse af eller trussel 
om straf mv. tvinges til at medvirke til at oplyse »anklagen«. 
 Begrebet »anklage« er et selvstændigt konventionsbegreb. Domsto-
len har i praksis defineret »anklage« som en officiel tilkendegivelse fra 
en dertil kompetent myndighed over for en person, der indeholder en 
beskyldning om, at den pågældende har begået et strafbart forhold. 
Dette svarer til en vurdering af, om den pågældendes situation er 
blevet påvirket mærkbart. Der kan bl.a. henvises til Serves mod 
Frankrig, dom af 20. oktober 1997, præmis 42. 
 Det er derimod ikke i sig selv afgørende, om den person, der på-
lægges at afgive forklaring eller tilvejebringe dokumenter mv., er sig-
tet eller tiltalt efter national ret. Hvis vedkommende må anses for »an-
klaget« for en forbrydelse i konventionens forstand, har vedkommen-
de krav på konventionens beskyttelse (se udtrykkeligt Serves-dom-
men, præmis 42, Heaney og McGuinness-dommen, præmis 42, 
Quinn-dommen, præmis 42).  
 Sammenfattende følger det af det ovenfor anførte, at administrative 
myndigheder 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 konventio-
nens forstand. 
 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 afgivelse 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 forbuddet mod selvinkriminering. Det vil ikke være 
afgørende, om borgeren er sigtet eller tiltalt efter dansk ret. Det afgø-
rende er derimod, om der foreligger en »officiel tilkendegivelse fra en 
dertil kompetent myndighed« eller om borgerens situation er blevet 
»påvirket mærkbart«. 
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 Praktiske hensyn taler for at lægge til grund, at administrative 
myndigheder i de omhandlede tilfælde må afstå fra at benytte straf-
sanktionerede oplysningspligter mv., hvis der på tidspunktet for be-
nyttelsen er mistanke om, at borgeren har begået en strafbar handling. 
Ved kravet om mistanke må det være afgørende, om de administrati-
ve 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 admi-
nistrative myndigheder kan anvende strafsanktionerede oplysnings-
pligter mv. med henblik på at fremskaffe oplysninger eller dokumen-
ter 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 så-
danne 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. 

Den ovenfor nævnte beskrivelse af forbuddet mod selvinkriminering er ligeledes lagt til 
grund i dansk retspraksis.  

 Til illustration kan nævnes U 2002.2729 V, hvor landsretten skulle tage stilling til, om en 
person, der var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 65, stk. 1, i medfør af den nævnte 
bestemmelse havde haft pligt til at oplyse, hvem der havde været fører af hans køretøj på det 
tidspunkt, hvor køretøjet og dettes fører blev fotograferet i en fartkontrol. 

 Landsretten udtalte, at det efter det forelagte fotomateriale optaget ved den automatiske 
fartkontrol efter landsrettens opfattelse ikke kunne udelukkes, at tiltalte var fører af bilen på 
det pågældende tidspunkt. På baggrund af denne bevisvurdering fandt landsretten, at det 
ikke kunne fastslås, at tiltalte havde været forpligtet til at oplyse, hvem der var fører af bilen, 
jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1. Tiltalte blev derfor 
frifundet for overtrædelse af færdselslovens § 65, stk. 1. 

Endvidere kan der henvises til Højesterets afgørelser i U 2000.1201 H 
og U 2003.2341 H. 
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3. Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af 
tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedslo-
ven) 

Der er med lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvalt-
ningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter gennem-
ført en samlet lov, der regulerer en række spørgsmål om den offentli-
ge forvaltnings behandling af sager, hvor der kan være adgang til at 
foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, eller hvor borgerne 
kan have pligt til at meddele oplysninger til forvaltningen.  
 Inden loven trådte i kraft den 1. januar 2005, havde reguleringen af 
de pågældende spørgsmål været begrænset til at omfatte de lovregler, 
der måtte være på det enkelte forvaltningsområde om f.eks. frem-
gangsmåden ved gennemførelse af tvangsindgreb uden for straffe-
retsplejen, samt de retningslinjer, der måtte kunne udledes af bl.a. 
almindelige forvaltningsretlige principper.   
 Loven bygger på Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 
1428/2003. Kommissionen blev nedsat i 2002 med den opgave at 
komme med forslag til en række lovændringer, der fremmer borger-
nes retssikkerhed. Ifølge kommissoriet skulle kommissionen gennem-
gå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til, at offentlige 
myndigheder, som handler uden for strafferetsplejen, uden forudgå-
ende retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomhe-
der eller foretage visse andre tvangsindgreb. Kommissionen skulle i 
den forbindelse overveje, hvilke hensyn der kan begrunde sådanne 
regler, og samtidig identificere gældende bestemmelser, som efter 
kommissionens opfattelse måtte gå videre, end de pågældende hen-
syn kunne begrunde. Desuden skulle kommissionen udarbejde ud-
kast til et samlet regelsæt, der fastlægger retningslinjer for myndighe-
dernes adfærd i forbindelse med gennemførelse af tvangsindgreb 
uden for strafferetsplejen. 
 Herudover skulle kommissionen udarbejde udkast til regler, der 
kan afklare, hvilken nærmere retsstilling borgeren har, og hvilke rets-
garantier som skal gælde, hvis der i tilknytning til myndighedernes 
virksomhed – ikke alene ved gennemførelsen af tvangsindgreb uden 
for strafferetsplejen, men også i andre sammenhænge – opstår 
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spørgsmål om, hvorvidt den pågældende borger har begået en lov-
overtrædelse, som kan medføre bøde eller anden straf. 
 Retssikkerhedskommissionen afgav i juni 2003 sin betænkning nr. 
1428/2003. Ved afgivelsen af betænkningen bestod kommissionen af 
en formand (direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand) og 18 
andre medlemmer som repræsentanter for Advokatrådet, Amtsråds-
foreningen, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks 
Fiskeriforening, Finansrådet, Forsikring og Pension, Institut for Men-
neskerettigheder, Kommunernes Landsforening, Landbrugsraadet, 
Landsorganisationen i Danmark, Realkreditrådet, Beskæftigelsesmini-
steriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri, Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Den Dan-
ske Dommerforening, Politimesterforeningen samt Rigsadvokaten. 
Kommissionens forslag blev afgivet i enighed bortset fra ét medlem, 
som ikke støttede forslaget i sin helhed, samt 4 medlemmer som ikke 
støttede et enkelt af kommissionens forslag. Endvidere afgav ét med-
lem en supplerende særudtalelse.  
 Retssikkerhedskommissionens overvejelser og forslag kan sam-
menfattes således: 
 
– Den enkelte borgers og virksomheds retssikkerhed måtte efter 

kommissionens opfattelse sikres i samspil med hensynet til sam-
fundets til dels modstående interesser i at kunne håndhæve over-
holdelsen af lovgivningen. Opgaven ville være at søge at nå frem 
til et balancepunkt mellem disse hensyn. 

– Kommissionen drøftede i den forbindelse bl.a., i hvilket omfang 
der bør være mulighed for (det vil sige lovhjemmel til) at foretage 
tvangsindgreb uden for strafferetsplejen, og under hvilke betingel-
ser sådanne indgreb bør kunne gennemføres. Af de høringssvar, 
som kommissionen til brug for sine overvejelser indhentede fra de 
enkelte ministerier, fremgik det, at de eksisterende bestemmelser 
om adgang til at foretage tvangsindgreb – med enkelte undtagelser 
– efter ministeriernes opfattelse måtte anses for nødvendige. 
Kommissionen fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte 
disse vurderinger af behovet for bestemmelser, der giver hjemmel 
til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen.  
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– Kommissionen fandt heller ikke anledning til at foreslå, at der i 
højere grad indføres krav om forudgående retskendelse ved fore-
tagelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Ud over den 
begrænsning i adgangen til at foretage tvangsindgreb, som følger 
af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip mv., 
vil der således normalt ikke være opstillet materielle betingelser i 
lovgivningen med hensyn til adgangen til at gennemføre tvangs-
indgreb uden for strafferetsplejen. Indførelse af et krav om rets-
kendelse ville derfor efter kommissionens opfattelse ikke være no-
gen reel retssikkerhedsmæssig gevinst og ville på den anden side 
kunne have betydelige ressourcemæssige konsekvenser og konse-
kvenser for myndighedernes mulighed for at gennemføre en effek-
tiv kontrol. Samtidig foreslog kommissionen, at der lovfæstes en 
proportionalitetsbestemmelse om, at tvangsindgreb kun må an-
vendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstræk-
kelige, og hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet med 
indgrebet. 

– Kommissionen foreslog desuden at indføre regler om, at en række 
af forvaltningslovens partsrettigheder skal finde anvendelse ved 
beslutninger om gennemførelse af tvangsindgreb uden for straffe-
retsplejen. 

– Kommissionen foreslog herudover regler om udarbejdelse af rap-
porter om udførelsen af det enkelte tvangsindgreb, om pligt til un-
der et tvangsindgrebs gennemførelse bl.a. at undgå unødig forstyr-
relse i forhold til de berørte samt om pligt for myndighederne til at 
vise legitimation i forbindelse med iværksættelse af et tvangsind-
greb. 

– Hensynet til ikke at omgå de straffeprocessuelle regler, som findes i 
retsplejeloven, og som fastsætter betingelserne for at foretage ran-
sagning, beslaglæggelse mv. i forbindelse med efterforskning af 
strafbare forhold, måtte efter kommissionens opfattelse indebære, 
at der bør være begrænsninger i mulighederne for, at offentlige 
myndigheder i medfør af regler uden for strafferetsplejen kan fore-
tage tvangsindgreb, hvis der er en mistanke om, at en person har 
begået et strafbart forhold. Kommissionen fandt samtidig, at regler 
herom må udformes på en måde, der ikke afskærer den pågælden-
de forvaltningsmyndighed fra i tilfælde af mistanke om strafbart 
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forhold at udføre en række opgaver af væsentlig eller afgørende be-
tydning for administrationen og kontrollen med overholdelse af 
lovgivningen mv.  

– Om forholdet mellem på den ene side regler i lovgivningen om 
oplysningspligt for borgerne og på den anden side retten til ikke at 
inkriminere sig selv var det kommissionens opfattelse, at der ved 
en regulering heraf må tages højde for det almindelige forbud mod 
selvinkriminering, som navnlig er fastlagt i Den Europæiske Men-
neskerettighedsdomstols praksis om artikel 6 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. Dette forbud indebærer, at en per-
son, som i konventionens forstand er anklaget for et strafbart for-
hold, har ret til ikke at udtale sig om det påståede strafbare forhold 
og til ikke at blive tvunget til at medvirke til at opklare det pågæl-
dende forhold. Desuden var det kommissionens opfattelse, at der 
bl.a. også må tages hensyn til, at der i forhold til borgere og virk-
somheder, som mistænkes for at have begået et strafbart forhold, 
fortsat som udgangspunkt vil bestå det samme behov for, at en 
forvaltningsmyndighed, som handler uden for strafferetsplejen, og 
som har til opgave at administrere og kontrollere lovgivningen på 
det pågældende område, kan udøve sin virksomhed. På baggrund 
af disse betragtninger foreslog kommissionen en bestemmelse om, 
at en person, som er konkret mistænkt for at have begået en lov-
overtrædelse, der kan medføre straf eller anden sanktion, som må 
sidestilles med straf, ikke har pligt til at meddele oplysninger til en 
offentlig forvaltningsmyndighed, medmindre det kan udelukkes, 
at de oplysninger, der søges tilvejebragt, kan have betydning for 
bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Den pågældende 
myndighed skal desuden i sådanne tilfælde have pligt til at vejlede 
vedkommende om retten til ikke at meddele oplysninger til myn-
digheden. Herudover foreslog kommissionen en bestemmelse, 
hvorefter andre end den mistænkte alene har pligt til i sager, hvor 
der indgår en mistænkt person, at meddele oplysninger, i det om-
fang myndigheden indhenter oplysningerne med henblik på be-
handlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf. 

 
I forhold til Retssikkerhedskommissionens lovudkast indeholder lo-
ven, der blev vedtaget af et enigt Folketing, kun få ændringer. 
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 Retssikkerhedslovens § 10 lyder således: 

»§ 10. Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået 
en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen mv. om pligt 
til at meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte, medmindre det 
kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedøm-
melsen af den formodede lovovertrædelse.  

 Stk. 2. I forhold til andre end den mistænkte gælder bestemmelser i lovgivningen mv. om 
pligt til at meddele oplysninger, i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for 
behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf.  

 Stk. 3. En myndighed skal vejlede den mistænkte om, at vedkommende ikke har pligt til 
at meddele oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lov-
overtrædelse. Hvis den mistænkte meddeler samtykke til at afgive oplysninger, finder reg-
lerne i § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse. « 

 Stk. 4. Den mistænkte kan meddele samtykke til anvendelse af en oplysningspligt over 
for andre med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for en straffesag mod den 
mistænkte. Reglerne i § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«  

Følgende hensyn ligger bag reglerne i § 10: 
 Der er ved reglerne taget højde for det almindelige forbud mod 
selvinkriminering, som navnlig er fastlagt i Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstols praksis om artikel 6 i Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention. 
 Dette forbud indebærer, at en person, som i konventionens for-
stand 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 hensy-
net til at imødegå omgåelse af de regler, der gælder inden for straffe-
retsplejen. 
 Det vil således efter omstændighederne være en omgåelse af straf-
feretsplejens regler, såfremt en forvaltningsmyndighed, der ikke 
handler på grundlag af strafferetsplejens regler, gennemfører sagsbe-
handlingsskridt – f.eks. i form af kontrolbesøg eller indhentelse af 
oplysninger hos berørte personer – der fører til tilvejebringelse af op-
lysninger, som kan indgå i en aktuel straffesag. Hvis en person er 
mistænkt for et strafbart forhold, bør tvangsindgreb mv. med henblik 
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på at efterforske og opklare det formodede strafbare forhold ske på 
grundlag af de straffeprocessuelle regler, som navnlig findes i retsple-
jeloven, og som netop er udtryk for bl.a. det særlige behov, der er for 
at sikre den enkeltes retssikkerhed i tilfælde, hvor vedkommende 
risikerer at blive straffet. 
 Der er ved udformningen af reglerne taget hensyn til, at der i for-
hold til borgere og virksomheder, som mistænkes for at have begået et 
strafbart forhold, fortsat som udgangspunkt vil bestå det samme be-
hov for, at en forvaltningsmyndighed, som handler uden for straffe-
retsplejen, og som har til opgave at administrere og kontrollere lov-
givningen på det pågældende område, kan udøve sin virksomhed. 
 En borger eller virksomhed, som er mistænkt for en strafbar lov-
overtrædelse, er derfor ikke »fredet« med den virkning, at en forvalt-
ningsmyndighed, der har til opgave at administrere og kontrollere 
lovgivningen på det område, som den formodede lovovertrædelse 
vedrører, skulle være generelt afskåret fra at udføre kontrolopgaver 
mv. i forhold til vedkommende, så længe straffesagen ikke er afsluttet. 
 Bestemmelserne gælder, hvad enten myndigheden selv har adgang 
til at søge et eventuelt strafbart forhold afsluttet ved en administrativ 
bøde (bødeforelæg), eller myndigheden ikke har en sådan adgang og 
derfor i alle tilfælde vil være henvist til at lade en videre behandling af 
spørgsmål om fastsættelse af straf overgå til politiet. 
 Man har i EMD og regelsættet i retssikkerhedsloven uden videre 
overført strafferetsplejens almindelige forbud mod selvinkriminering 
til forvaltningsretten. Det er klart, at forbuddet er meget relevant, når 
hovedsagen er en straffesag. Det er staks mere problematisk, når prin-
cippet 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 beret-
tiget tvivl om det rimelige i denne generelle overførsel af grundsæt-
ningen. Jeg finder imidlertid der ikke, at der er andre realistiske mu-
ligheder hvis man generelt ønsker at opretholde et generelt retssik-
kerhedsniveau uafhængigt af overtrædelsens karakter. 
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4. Nogle vigtige spørgsmål med tilknytning til selvinkrimi-
neringsgrundsætningen 

4.1. Anvendelse af (strafsanktionerede) oplysningspligter i forhold 
til tredjemand 

Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt forbuddet mod selvinkrimine-
ring efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i øvrigt 
sætter nogle grænser for, i hvilket omfang administrative myndighe-
der, der behandler en sag vedrørende en borger, kan pålægge tredje-
mand at tilvejebringe oplysninger, når sådanne oplysninger er eller 
kan være belastende for borgeren (og ikke tredjemand selv), idet den 
pågældende risikerer strafforfølgning. 
 Forbuddet mod selvinkriminering skal beskytte den anklagede 
mod utilbørlig tvang fra myndighedernes side. Myndighederne skal 
godtgøre anklagen uden at gøre brug af beviser tilvejebragt under 
anvendelse af forskellige former for tvang i strid med den anklagedes 
vilje. Forbuddet tager sigte på at respektere den anklagedes ønske om 
ikke at udtale sig. Der kan bl.a. henvises til Saunders-dommen, præ-
mis 68 og 69. Den anklagede kan derfor uden tvivl påberåbe sig for-
buddet mod selvinkriminering. 
 Der findes ikke praksis, der fastslår, at forbuddet mod selvinkrimi-
nering i artikel 6 også kan påberåbes af en person, der ikke ønsker at 
blive tvunget til at medvirke til opklaring af en straffesag mod en 
tredjeperson, f.eks. en ægtefælle eller en anden nærtstående. Der fin-
des heller ikke praksis, der fastslår, at en person i en sådan situation i 
medfør af artikel 10 kan påberåbe en ret til negativ ytringsfrihed, det 
vil sige en ret til ikke at udtale sig. 

Praksis om artikel 6 vedrører den situation, at den pågældende risikerer at inkriminere sig 
selv. Det samme gælder den tidligere Europæiske Menneskerettighedskommissions praksis 
vedrørende en negativ ret til ytringsfrihed i medfør af artikel 10 (se K. mod Østrig, dom af 2. 
juni 1993, Serie A nr. 255-B, hvor Kommissionens rapport af 13. oktober 1992 er medtaget 
som et bilag). 

 Da kernen i forbuddet mod selvinkriminering og retten til ikke at udtale sig er respekt 
for den anklagedes vilje til ikke at inkriminere sig selv, kan det derfor være nærliggende at 
antage, at konventionen som udgangspunkt ikke beskytter en person, der ikke ønsker at 
blive tvunget til at medvirke til opklaring af en straffesag mod en tredjeperson. 
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 Domstolen behandler for tiden nogle klagesager, hvor spørgsmålet om retten til ikke at 
udtale sig af hensyn til nærtstående mv. vil kunne opstå, således at Domstolen vil kunne få 
lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. Der kan bl.a. henvises til klagesag 38544/97, Weh 
og Weh mod Østrig, afgørelse af 4. juli 2002, hvor Domstolen antog klagen til behandling på 
dette punkt. 

Sammenfattende må det lægges til grund, at forbuddet mod sel-
vinkriminering i artikel 6 – eller retten til negativ ytringsfrihed i arti-
kel 10 – som udgangspunkt ikke er til hinder for, at administrative 
myndigheder kan pålægge en person at tilvejebringe oplysninger, når 
sådanne oplysninger kan inkriminere tredjemand. 
 Dette er ligeledes lagt til grund i dansk retspraksis, også før rets-
sikkerhedsloven. 

Der kan i den forbindelse henvises til U 2003.1028 H, der omhandlede en situation, hvor det 
ved en radarmåling var konstateret, at en bil havde kørt for hurtigt. Af et billede, der blev 
taget under målingen, fremgik det, at det ikke var ejeren af køretøjet, som var fører. Ejeren 
blev herefter i medfør af færdselslovens § 65, stk. 1, pålagt at oplyse, hvem der som fører 
havde benyttet køretøjet. Højesteret udtalte bl.a., at det ikke er i strid med de hensyn og 
principper, der fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 og 10, i 
medfør af færdselslovens § 65, stk. 1, at pålægge en ejer af et køretøj at oplyse, hvem der som 
fører har benyttet køretøjet, selv om føreren kunne være en af ejerens nærmeste. Højesteret 
fandt endvidere ikke, at oplysningspligten efter færdselslovens § 65, stk. 1, måtte vige for 
retsplejelovens regler om vidnefritagelse, og ejeren af køretøjet blev idømt en bøde på 500 kr. 
for overtrædelse af færdselslovens § 65, stk. 1. 

I retssikkerhedslovens § 10, stk. 2, er selvinkrimineringsgrundsætnin-
gen udvidet til også at omfatte tredjemand.  
 Bestemmelsen, der er indført for at undgå en omgåelse af straffe-
retsplejen, indebærer, at andre end den mistænkte kun har pligt til at 
meddele oplysninger i sagen, i det omfang oplysningerne alene søges 
tilvejebragt til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsæt-
telse af straf. 
 Bestemmelsen indebærer således, at en tredjemand kan pålægges 
at meddele oplysninger om andre forhold end den formodede lov-
overtrædelse. 
 Desuden indebærer bestemmelsen, at myndighederne fortsat vil 
kunne pålægge tredjemand at meddele oplysninger om det eller de 
forhold, hvor der foreligger en konkret mistanke om en lovovertræ-
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delse, hvis oplysningerne alene søges tilvejebragt med henblik på 
andre spørgsmål end fastsættelse af straf. 
 Borgerens nærmeste og den pågældendes advokat er omfattet af § 
10, stk. 2, og ikke § 10, stk. 1. Det samme gælder en virksomheds akti-
onærer. 
 Man har i retssikkerhedsloven udvidet forbuddet mod selvinkri-
minering til tredjemand, selvom dette spørgsmål ikke er reguleret af 
EMRK. Hovedsigtet er at undgå omgåelser af strafferetsplejen. Denne 
udvidelse er meget problematisk, fordi hovedsigtet med forvaltnings-
kontrollen 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 forvaltningspro-
cessen. 

4.2. Selvinkriminering og faresituationer 
Der blev over for Retsudvalget under folketingsbehandlingen rejst 
spørgsmål om at begrænse § 10, stk. l, således at den ikke skulle finde 
anvendelse i visse faresituationer. Se også betænkning 1039/1985 om 
tvangsindgreb uden for strafferetsplejeloven s. 153f., hvor et tilsva-
rende synspunkt blev nævnt. Justitsministeriet svarede (besvarelsen 
af spørgsmål 3 fra Retsudvalget) bl.a. følgende: 

»…  foreslår, at der i lovforslaget indføjes en undtagelse til selvinkrimineringsforbuddet i § 
10, stk. 1, således at forvaltningsmyndigheder kan anvende oplysningspligter over for en 
mistænkt person i tilfælde, hvor der kan opstå farelignende situationer, også selv om den 
mistænkte hermed vil kunne være forpligtet til at afgive oplysninger, som inkriminerer 
vedkommende selv. I den forbindelse nævnes bl.a. tilfælde, hvor der som led i forvaltnings-
myndigheders opgavevaretagelse kan være spørgsmål om destruktion af sundhedsfarlige 
fødevarer eller standsning af en igangværende forurening. Hertil skal Justitsministeriet 
bemærke, at lovforslagets § 10, stk. 1 – som anført i pkt. 1.1 ovenfor – bl.a. bygger på det 
selvinkrimineringsforbud, der kan udledes af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention, og på den retspraksis, der knytter sig til denne bestemmelse. I den forbin-
delse kan der bl.a. henvises til pkt. 4.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor det i 
en gennemgang af selvinkrimineringsforbuddet i Den Europæiske Menneskerettighedskon-
ventions artikel 6 bl.a. anføres, at det ikke er afklaret i konventionspraksis, om forbuddet 
mod selvinkriminering i artikel 6 er til hinder for, at administrative myndigheder fortsætter 
behandlingen af en »civil« sag, f.eks. med henblik på at meddele forbud eller påbud, og i 
forbindelse hermed anvender oplysningspligter under trussel om straf mv., selv om der er 
blevet indledt strafforfølgning i anledning af samme forhold, f.eks. for udøvelse af virksom-
hed uden overholdelse af relevant lovgivning. Imidlertid er det som anført i bemærkninger-
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ne nærliggende at antage, at den mistænkte i sådanne tilfælde kan påberåbe sig forbuddet 
mod selvinkriminering i artikel 6, i det omfang oplysningerne vedrører det eller de forhold, 
der har givet anledning til strafforfølgning. På baggrund af den eksisterende retspraksis fra 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol må det efter Justitsministeriets opfattelse give 
anledning til betydelig tvivl, om det ville være foreneligt med artikel 6 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention at indføre en regel om, at forbuddet mod selvinkriminering 
ikke skulle gælde, såfremt en oplysningspligt anvendes i forhold til en mistænkt person med 
henblik på at afværge faresituationer (dvs. med henblik på f.eks. at destruere sundhedsfarli-
ge fødevarer eller standse en forurening).« 

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 vare-
tagelse af afgørende hensyn til liv og sikkerhed. 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? 

4.3. Selvinkriminering i forhold til juridiske personer og EU’s kon-
kurrenceregler 

Der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt en juridisk person kan påberå-
be sig forbuddet mod selv-inkriminering, således at princippet også 
finder anvendelse i tilfælde, hvor en fysisk person pålægges at afgive 
forklaring om et selskabs forhold. Spørgsmålet er blevet rejst især i 
forhold til EU’s konkurrenceregler. 
 Domstolens domme om retten til ikke at udtale sig og forbuddet 
mod selvinkriminering har i alle tilfælde vedrørt fysiske personer, der 
var »anklaget« for en forbrydelse. 
 Det er derfor ikke afklaret i Domstolens praksis, om og i hvilket 
omfang juridiske personer kan påberåbe sig retten til ikke at udtale 
sig og forbuddet mod selvinkriminering. 
 Det skal dog bemærkes, at det følger af Domstolens praksis, at ju-
ridiske personer i hvert fald i et vist omfang kan påberåbe sig artikel 6 
i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, herunder retten til 
en rettergang inden en rimelig frist (se f.eks. Comingersoll S.A. mod 
Portugal, dom af 6. april 2002), retten til en adgang til en domstol (se 
f.eks. Immobiliare Staffi mod Italien, dom af 28. juli 1999) og uskylds-
formodningen (se f.eks. Vasterga Taxi Aktiebolag og Vulic mod Sve-
rige, dom af 23. juli 2002). 
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 Det kan derfor ikke udelukkes, at Domstolen vil lægge til grund, at 
også juridiske personer kan påberåbe sig retten til ikke at udtale sig og 
forbuddet mod selvinkriminering. Det kan tale for også i national 
lovgivning og praksis at antage, at juridiske personer kan påberåbe 
sig retten til ikke at udtale sig og forbuddet mod selvinkriminering for 
derved at undgå et eventuelt brud på Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention. Det kan tilføjes, at EF-domstolen ved dom af 15. 
oktober 2002 i de forenede sager C-238/99P m.fl., Limburgse Vinyl 
Maatschappij m.fl. lader selvinkrimineringsforbuddet i Den Europæ-
iske Menneskerettighedskonventions artikel 6 gælde i forhold til juri-
diske personer, jf. dommens præmis 279ff. 

Såvel efter dansk konkurrenceret, U 2003.1328 H, som efter EU-konkurrenceretten, se neden-
for om Orkem-sagen, gælder der utvivlsomt også for juridiske personer et forbud mod 
selvinkriminering i den form, at en virksomhed ikke har »pligt til at besvare spørgsmål, 
såfremt virksomheden derved tvinges til at afgive tilståelse om at have begået retsstridige 
handlinger, som det påhviler Kommissionen at føre bevis for«. 

 Der kan henvises til sag C-374/87, Orkem, Saml. 1989, s. 3283, sag T-112/98, Ma-
nesmannröhren-Werke, Saml. 2001-II, s. 729 samt sag C-238/99P m.fl., Limburgse Vinyl 
Maatschappij NV, Saml. 2002I, s. 8375.  

Det fremgår således af EU-praksis, at en virksomhed ikke har en ube-
tinget ret til at nægte at udtale sig. Virksomheden har således pligt til 
at medvirke aktivt under en kontrolundersøgelse og fremlægge op-
lysninger, selv om oplysningerne vil kunne anvendes som bevis for, at 
virksomheden har handlet i strid med konkurrencereglerne. 
 Det må på den baggrund forudsættes, at forbuddet mod sel-
vinkriminering efter EU-retten ikke har samme udstrækning for juri-
diske personer som for fysiske personer.  
 Se også Jonas Christoffersen i »Europæisk retskultur – på dansk« 
(2004) s. 269ff.  
 Det må antages, at EF-domstolen har en snævrere forståelse af sel-
vinkrimineringsforbuddet end det, der følger af EMRK. I tilfælde af 
en konflikt må det dog haves for øje, at alle medlemmerne af EU tilli-
ge er medlemmer af Europarådet og dermed skal respektere EMRK 
artikel 6 ved EU-regelfastsættelse. Medlemslandene risikerer således 
at kunne blive dømt for overtrædelse af EMRK, hvis EU-reglerne stri-
der mod konventionen. Afgørelsen i U 2003.1328 H er meget konkret 
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begrundet og kan ikke antages at have taget stilling til spørgsmålet. Se 
også Nina Holst-Christensen i Festskrift om menneskerettigheder 
(2004) s. 154 ff, især s. 160. 
 Retssikkerhedslovens § 10 omfatter både juridiske personer og 
gælder også for konkurrenceretten, men det forudsættes i lovens for-
arbejder, at EU-retten skal respekteres. 
 Når der gennemføres generelle regler om selvinkriminering, fore-
kommer det mindre rimeligt, at der på et bestemt område – juridiske 
personer i konkurrencesager – 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 Europarå-
det, må EMRK efter min mening have forrang. 

4.4. Kun selvinkriminering vedrørende oplysninger om de forhold, 
som mistanken vedrører 

Bestemmelsen i § 10, stk. 1, indebærer, at den mistænkte person i de 
nævnte tilfælde alene har pligt til at meddele oplysninger, i det om-
fang det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan 
have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. 
Om dette er tilfældet, må bero på en konkret vurdering i den enkelte 
sag. Kan det efter en sådan vurdering ikke udelukkes, at oplysninger-
ne vil kunne have betydning for bedømmelsen af den formodede 
lovovertrædelse, kan oplysningspligten ikke anvendes. 
 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at den mistænkte pålægges at 
give (faktuelle) oplysninger, som er uden betydning for bedømmelsen 
af, hvorvidt den pågældende har begået en lovovertrædelse, der kan 
medføre straf. Bestemmelsen vil således ikke være til hinder for at 
anvende en oplysningspligt til at kræve oplysninger om navn, adresse 
mv., jf. herved også retsplejelovens § 750, hvorefter enhver på forlan-
gende er forpligtet til over for politiet at opgive navn, adresse og fød-
selsdato. 
 På en række områder har borgere og virksomheder pligt til løben-
de at indberette visse oplysninger til en myndighed. F.eks. kan en 
virksomhed have pligt til løbende at foretageangivelser; egenkon-
trolmålinger mv., der skal indgives til en myndighed. Så længe der 
ikke består en mistanke, finder § 10, stk. 1, slet ikke anvendelse. Op-
står der derimod – f.eks. på baggrund af en indberetning – konkret 
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mistanke om en strafsanktioneret lovovertrædelse, vil den pågælden-
de oplysningspligt ikke af den grund bortfalde. Myndigheden vil 
således stadig kunne anvende oplysningspligten over for den mis-
tænkte borger eller virksomhed, i det omfang det kan udelukkes, at de 
oplysninger, som den fortsatte løbende pligt til at foretage indberet-
ning vedrører, vil have betydning for det eller de forhold, som den 
foreliggende mistanke omfatter.  
 I en række tilfælde vil en myndighed ud fra de foreliggende oplys-
ninger have gjort op med, at der ikke er anledning til at forfølge 
spørgsmålet om fastsættelse af straf, selv om der foreligger en for-
modning eller antagelse om, at der vedkommende borger eller virk-
somhed har begået en overtrædelse af lovgivningen, der kan sanktio-
neres med straf. Det vil bl.a. kunne gælde, hvis overtrædelsen er af 
mindre grov karakter. I sådanne tilfælde vil bestemmelsen ifølge for-
arbejderne ikke (længere) § 10, stk. 1, finde anvendelse. Måtte der i den 
pågældende sag efterfølgende på ny opstå spørgsmål om eventuelt at 
fastsætte straf – f.eks. hvis der senere fremkommer oplysninger, der 
viser, at en lovovertrædelse kan være af mere grov karakter – vil det 
imidlertid igen blive relevant at iagttage § 10, stk. 1, samt den beskyt-
telse, der følger af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention. 
 På en række forvaltningsområder er der interne retningslinjer for, 
hvornår overtrædelser af lovgivningen anmeldes til politiet. Ofte er 
det kun grovere overtrædelser, der søges strafbelagt. På nogle områ-
der findes egentlige beløbsgrænser for hvornår unddragelser over for 
det offentlige politianmeldes. Se f.eks. § 9 i bekendtgørelse nr. 470 af 4. 
juni 2003 om sanktioner til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 
Hvis myndigheden inden for disse grænser tilkendegiver, at man ikke 
politianmelder, gælder § 10, stk. 1, ifølge forarbejderne ikke. I nogle 
tilfælde er myndigheden ikke selv rådig over strafspørgsmålet. For 
det første kan andre politianmelde den pågældende, f.eks. naboer i en 
miljøsag, og i så fald finder retsplejelovens § 742ff om politimæssig 
efterforskning og reglerne om påtale i §§ 718ff anvendelse. Hertil 
kommer, at påtalemyndigheden ikke er bundet af en forvaltnings-
myndigheds tilkendegivelser om eventuel tiltale mm., der foreligger 
betinget offentlig påtale. Anklagemyndigheden kan således på eget 
initiativ indlede efterforskning og rejse tiltale i tilfælde, hvor myndig-
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heden ikke selv har ønsket det. Hvis myndigheden i sådanne tilfælde 
har håndhævet oplysningspligten, er § 10, stk. 1, overtrådt, og der kan 
foreligge ulovligt tilvejebragt beviser. 
 Er det rimeligt reelt at tillægge særmyndigheder en adgang til at 
undlade eller opgive påtale på områder, der naturligt og retligt hen-
hører under politi og anklagemyndighed blot for at undgå en sel-
vinkrimneringssituation, der sjældent vil opstå? Jeg mener ikke, at der 
er afgørende betænkeligheder, fordi politiet alligevel sjældent vil ind-
lede efterforsking uden anmeldelse fra myndigheden, men principielt 
bør en sådan ordning dog undgås. 

4.5. Selvinkriminering inden for miljøretten 
Der blev over for retsudvalget bl.a. spørgsmål om hvorvidt lovforsla-
gets § 10, stk. 1, om forbud mod selvinkriminering er i overensstem-
melse med miljømyndighedernes administrative praksis. I den forbindelse 
omtaltes bl.a. jordforureningslovens § 40 og miljøbeskyttelseslovens § 
72. 

Jordforureningslovens § 40, stk. 1, indebærer, at miljømyndighederne kan påbyde en forure-
ner at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyg-
gende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Tilsvarende indebærer miljøbe-
skyttelseslovens § 72, at den, som er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til 
forurening, efter anmodning fra miljømyndighederne skal give alle oplysninger, herunder 
om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af foru-
reningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. Begge bestem-
melser omfatter forureningstilfælde, som efter omstændighederne kan medføre straf.  

Der blev i § 10 ikke gjort undtagelse for miljørettens vedkommende. 
 I stedet er der efterfølgende blevet vedtaget, at der ved lov nr. 1373 
af 20 december 2004 er gennemført en række ændringer i miljølovgiv-
ningen.  
 Se således f.eks. følgende regler i miljøbeskyttelsesloven: 

§ 70 a. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangs-
indgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendi-
ge undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er 
eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.  
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§ 70 b. I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangs-
indgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det af håndhævelsesmæssige eller 
miljømæssige årsager i øvrigt skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgræn-
set periode træffe beslutning om at udføre den kontrol, som en virksomhed ellers skulle 
udføre som egenkontrol, for virksomhedens regning. I afgørelsen om at overtage egenkon-
trollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennem-
førelse af kontrollen. 

Se om baggrunden for reglerne i øvrigt L 61 (Folketingsåret 2004-
2005). 
 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 betalingsordning over for borgere, der påberåber sig selv-
inkrimineringsbeskyttelsen. 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. 
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5.2. Forarbejder til retssikkerhedsloven (L 96, Folketingsåret 2003-
2004) 

Lovforslaget, Folketingstidende 2003-04, Tillæg A, side 3043, 3049, 
3070-3078 og 3096-3099. 

Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål 3, 5, 19, 26, 29, 36, 42, 47, 48, 
51-52, 55-56, 60-61, 69 og 73 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 
lovforslaget. 

Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 9 og 49-50 fra Folketin-
gets Retsudvalg vedrørende lovforslaget. 

Miljøministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 71 og 72 fra Folketingets 
Retsudvalg vedrørende lovforslaget. 

Fødevareministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 70 og 126 fra Folke-
tingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (alm. del – bilag 
404 og 438). 

Folketingets Retsudvalgs betænkning af 27. maj 2004 over lovforsla-
get, side 4, 6 og 8-9. 

Retssikkerhedskommissionens betænkning side 65-94, 139-161, 172, 
194-199. 

Justitsministeriets vejledning pkt. 110-137. 
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