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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er samarbeid mellom politi og skattemyndigheter på bakgrunn 

av samarbeidsavtale. Rettslige skranker ved innhenting, utveksling og senere bruk av 

innhentet informasjon i den forbindelse. 

 

1.2 Nærmere om problemstillingen 

Med rettslige skranker menes de rettsregler som påvirker innhenting, utveksling og den 

senere bruk av informasjon. Rettslige skranker forutsettes i denne oppgaven å omfatte både 

hjemlene som muliggjør innhenting, utveksling og senere bruk, i tillegg til unntakene som 

setter begrensninger for dette.  

 

Rettslige skranker kan materialisere seg innledningsvis i forbindelse med innhenting av 

opplysninger, eller etterhvert som saken utvikler seg. Videre kan det oppstå ved 

informasjonsutveksling, og til slutt når vedtak treffes på grunnlag av informasjonen, eller 

ved behandling i retten. Oppgaven er lagt opp til å følge denne saksgangen.  

 

Vedtaksfasen vil imidlertid ikke behandles. Det kan oppstå rettslige skranker også i denne 

fasen, men antageligvis er problemstillingen som oppstår i vedtaksfasen og rettssaksfasen 

relativt like. Ettersom rettsaksfasen er mer utviklet enn vedtaksfasen i form av flere 

rettskilder, er det rettslige skranker i rettssaksfasen som vil bli behandlet.  

 

1.3 Avgrensninger 

Oppgaven avgrenses for det første mot behandlingen av samarbeidet mellom andre etater 

enn påtalemyndigheten og skattemyndighetene. De nevnte etatene har også 

samarbeidsavtaler med andre offentlige etater som for eksempel NAV, og toll- og 
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avgiftsetaten. For å hindre dobbeltbehandling vil imidlertid ikke samarbeid i forbindelse 

med disse etatene drøftes. 

 

Oppgaven tar ikke for seg innholdet i samarbeidsavtalen, da avtalen regulerer prinsipper for 

samarbeid mellom påtalemyndigheten og skattemyndighetene og ikke 

informasjonsutvekslingen som sådan. Samarbeidsavtalen innebærer ingen rettslig skranke 

for informasjonsutvekslingen, rent utover det som fremgår av taushetspliktreglene i forhold 

til den enkelte etats særlovgivning.  

 

I tillegg til nasjonalt samarbeid foregår det også et omfattende internasjonalt samarbeid 

mellom forskjellige lands skattemyndigheter. Eksempler på dette er det arbeid som pågår i 

forbindelse med informasjonsutveksling etter skatteavtalene, de bilaterale 

tollsamarbeidsavtalene og Europarådskonvensjonen, samt det nære samarbeid mellom de 

nordiske land og samarbeidet i Østersjøområdet.1 Det avgrenses imidlertid mot en 

behandling av disse samarbeidsavtalene ettersom det ville gå utenfor oppgavens rammer. 

 

1.4 Begrepsavklaring  

I oppgaven vil både begrepene “politiet“ og “påtalemyndigheten“ bli benyttet. Politiets 

oppgaver er svært forskjelligartet, men grovt sett består politiets oppgaver i tiltak av 

kontrollerende og ordnende art på statens vegne.2 Ved behandlingen av denne typen 

oppgaver vil derfor “politiet“ brukes. Ved behandlingen av de oppgaver som ligger under 

påtalemyndighetens kompetanse,3 er det imidlertid “påtalemyndigheten“ som vil benyttes.  

 

Videre vil “skattemyndighetene“ brukes som en fellesbetegnelse i oppgaven. I begrepet 

“skattemyndigheten“ legges det til grunn samme innhold som Høyesterett jf.  

                                                   
1 NOU 2009:4 s. 59 
2 Hov (2011) s. 523 
3 Se straffeprosessloven kapittel 6  
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Rt. 2013 s. 917 (Arcade). Retten la her avgjørende vekt på ligningsloven kapittel 2 som har 

overskriften “Ligningsmyndighetene“, hvor både skattekontoret, som er 

ligningsmyndigheten i første instans, og Skattedirektoratet er nevnt. Finansdepartementet er 

imidlertid ikke med i oppregningen av de organ som hører til ligningsmyndigheten i 

ligningsloven kapittel 2.4 

 

I oppgaven vil videre begrepene “bevisavskjæring“ og “bevisforbud“ bli brukt om 

hverandre. Med “bevisavskjæring“ menes de situasjoner hvor et bevis av ulike årsaker ikke 

tillates ført. Begrepet “bevisforbud“ har mye av det samme innholdet ved at det er et 

forbud mot å føre beviset i retten. Torgersen har definert bevisforbud som et “forbud mot 

at et bevis inngår som informasjonsgrunnlag i den bevisvurderingen som etablerer det 

faktiske grunnlaget for en domstols avgjørelse“.5 På bakgrunn av disse definisjonene vil 

derfor begge begrepene bli brukt i oppgaven. 

 

Med “samarbeidsavtalen“ menes her samarbeidsavtalen mellom politi og påtalemyndighet 

og skatteetaten av 15. august 2005. Riksadvokaten, politidirektøren, sjef for Økokrim og 

skattedirektøren har her utarbeidet prinsipper som skal legges til grunn for samarbeidet 

sentralt og regionalt mellom de to etatene.6   

 

1.5 Rettskilder 

Rettskildene i denne oppgaven er først og fremst lov om rettergangen i straffesaker av 22. 

mai 1985 nr. 25, straffeprosessloven (heretter strpl.), lov om mekling og rettergang i sivile 

tvister av 17. juni 2005 nr. 90, tvisteloven (heretter tvl.), og lov om ligningsforvaltning av 

13. juni 1980 nr. 24, ligningsloven (heretter lignl.). 

 

                                                   
4 Rt. 2013 s. 917 avsnitt 58 
5 Torgersen (2008) s. 4 
6 NOU 2009:4 s. 59 
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Menneskerettsloven7 §§ 2 og 3 gir Den europeiske menneskerettskonvensjon8 (heretter 

EMK) virkning som norsk lov og forrang fremfor annen lovgivning. Denne konvensjonen 

legger føringer for straffeprosessen og sivilprosessen. Kravene i EMK gjør at 

rettssikkerhetsprinsippene i straffeprosessen glir over på tvisteloven, og ligningsloven. 

Også bestemmelsene som vi finner i disse lovene må dermed tilfredsstille kravene i EMK. 

Bestemmelsene i EMK håndheves av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

(heretter EMD). Praksis fra domstolen er derfor viktig i forståelsen av bestemmelsene i 

EMK. 

 

1.6 Den videre fremstilling 

Den videre fremstillingen av oppgaven er delt inn i tre hoveddeler. I oppgavens første del 

vil det redegjøres for de rettslige skrankene i forbindelse med innhenting av opplysninger. 

Videre vil det i oppgavens andre del bli foretatt en gjennomgang av reglene i forbindelse 

med informasjonsutveksling. Endelig vil det i oppgavens tredje del redegjøres for reglene 

om bevisforbud i rettssaksfasen. 

 

 

                                                   
7 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30, 

(heretter mrl.) 
8 Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Roma 4. november 1950 
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2 Innhenting av opplysninger 

2.1 Innledning 

For at påtalemyndigheten og skattemyndighetene skal få utført sine oppgaver, har de behov 

for informasjon. En del av disse opplysningene får de uoppfordret fra private eller 

offentlige myndigheter, mens andre opplysninger må de selv kreve fremlagt eller få tilgang 

til hos de som besitter opplysningene.9 Skattesystemet er basert på et 

selvangivelsesprinsipp, hvor borgerne selv plikter å gi opplysninger om inntekt og formue 

gjennom selvangivelser.  

 

I motsetning til hovedregelen i forvaltningsloven, hvor det er forvaltningen som har 

ansvaret for å innhente informasjon slik at saken er godt nok opplyst, er det etter 

ligningsloven skattyter selv som i utgangspunktet har ansvaret for sakens opplysning.10 

Påtalemyndighetens hjemler til å innhente opplysninger finnes først og fremst i 

straffeprosessloven, mens skattemyndighetens hjemler finnes i ligningsloven.  

 

Skattemyndighetene vil som regel motta den informasjonen som er nødvendig for å 

fastsette og innkreve riktig skatt, ved at blant annet skattytere, arbeidsgivere og 

finansinstitusjoner er pålagt en omfattende innberetningsplikt om forhold som vedrører 

skattyters økonomi.11 

 

Påtalemyndigheten får derimot ikke i like stor grad som skattemyndighetene opplysninger 

uoppfordret, og må derfor ofte innhente opplysningene selv gjennom etterforskning i form 

av blant annet avhør, ransaking og beslag. Påtalemyndigheten vil i større grad, på samme 

måte som et vanlig forvaltningsorgan, måtte innhente opplysninger selv slik at sakens 

faktum blir tilstrekkelig belyst. 
                                                   
9 Gjems-Onstad (2011) s. 102 
10 NOU 2003:7 s. 21 
11 Gjems-Onstad (2011) s. 102 
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Opplysninger som påtalemyndigheten mottar uoppfordret vil som regel være anmeldelser 

eller bekymringsmeldinger av ulike overtredelser, som de kan motta av både privatfolk og 

offentlige organer. Påtalemyndigheten kan også motta og be om tips fra publikum. I tillegg 

kan en straffesak settes i gang ved at straffbare handlinger blir oppdaget av politiet på 

patruljering. 

 

2.2 Politiets adgang til å innhente opplysninger 

2.2.1 Etterforskning 

Som nevnt vil politiet ofte måtte innhente informasjon gjennom etterforskning. 

Etterforskning er et rettslig begrep som må avgrenses mot annen virksomhet som blir 

drevet av politiet, for eksempel arbeid for å forebygge straffbare handlinger, ordenstjeneste 

og forvaltningsgjøremål som våpenkontroll og utstedelse av pass etc.12 Avgjørende for om 

virksomheten utøvd av politiet skal anses som etterforskning vil være formålet med den. 

Etter strpl. § 226 første ledd er formålet med etterforskning å innhente opplysninger som er 

nødvendige for å avklare om et straffbart forhold er, eller er i ferd med å bli begått, samt å 

innhente opplysninger som er nødvendige for sakens påtalemessige avgjørelse og 

eventuelle behandling i retten.  

 

Avhør er en etterforskningsmetode som ofte vil stå sentralt når straffbare forhold søkes 

avdekket. Dessuten kan det være nødvendig å foreta ransaking av bolig, biler eller personer 

på jakt etter bevis i saken. Straffeprosessloven gir politiet hjemmel til å ta i bruk slike 

metoder under etterforskningen.13 Disse etterforskningsmetodene vil behandles nærmere i 

oppgavens punkt 2.2.6.1 og 2.2.6.2. 

 

                                                   
12 Se NOU 2009:15 s. 70 og s. 149–150. 
13 Se strpl. § 192 og § 203 
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Etter strpl. § 224 skal etterforskning foretas “når det som følge av anmeldelse eller andre 

omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som 

forfølges av det offentlige“. Det følger av ordlyden at politiet kan og skal sette i gang 

etterforskning etter å ha mottatt en anmeldelse, eller på eget initiativ når det er rimelig 

grunn til å undersøke om det har skjedd noe straffbart. I saker der det foreligger mistanke 

om overtredelser av ligningsloven er det imidlertid mest vanlig at etterforskningen starter 

etter en anmeldelse. Politiet kan sette i gang etterforskning selv om mistanken ikke er 

særlig sterk, og det er heller ikke et vilkår at mistanken er rettet mot noen spesielle. 

Etterforskning kan iverksettes uten at politiet har noen som helst formening om hvem som 

står bak. 

 

2.2.2 Avhør 

En vesentlig del av politiets etterforskning består i at det foretas avhør av mistenkte eller 

andre som kan ha noe å forklare av betydning for saken. Begrepet “mistenkt“ er ikke 

definert i straffeprosessloven, men for at status som mistenkt skal inntre etter loven, må det 

objektivt sett være rettet en mistanke mot vedkommende fra politiets side.14 Hjemmelen til 

å foreta avhør av mistenkte, vitner og sakkyndige fremgår av strpl. §§ 230-232. Dette er 

også regulert i politiets påtaleinstruks.15  

 

Politiet kan oppta forklaringer, men den som blir avhørt har som hovedregel ikke plikt til å 

avgi forklaring overfor politiet jf. strpl. § 230 første ledd, første punktum. Et unntak gjelder 

likevel etter strpl. § 230 første ledd, andre punktum for offentlige tjenestemenn og andre 

som handler på vegne av stat og kommune. Disse plikter å gi forklaring til politiet om 

forhold de har blitt kjent med i sin stilling eller sitt verv, “dersom dette kan skje uten å 

krenke taushetsplikt de har etter lov, forskrift eller instruks“. Det er også gjort unntak for 

                                                   
14 Se Bjerke (2011) s. 333 
15 Se Forskrift 28. juni 1985 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen), påtaleinstruksen kap. 8 
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vitner som arbeider i visse finansinstitusjoner.16 Disse plikter å gi forklaring til politiet om 

“forhold som omfattes av lovbestemt taushetsplikt eller taushetsplikt etter avtale“, jf. strpl. 

§ 230 andre ledd. 

 

Dersom et vitne nekter å forklare seg overfor politiet, kan det ikke utsettes for sanksjoner. 

Politiet kan imidlertid begjære rettslig avhør av vitnet for å få forklaringen etter 

strpl. § 237. Overfor retten vil vitnet i utgangspunktet ha forklarings- og sannhetsplikt jf. 

strpl. § 108 og strl. § 166. Loven har imidlertid visse regler om fritakelse for vitneplikt og 

regler om forbud mot å vitne i strpl. §§ 117 flg. 

 

2.2.3 Vernet mot selvinkriminering 

Allerede under avhør er mistenkte beskyttet av vernet mot selvinkriminering. Dette 

innebærer at en mistenkt ikke skal utsettes for press til å forklare seg om det straffbare 

forholdet, noe som ofte blir omtalt som selvinkrimineringsforbudet eller 

selvinkrimineringsprinsippet. 

 

Norge er folkerettslig forpliktet til å respektere selvinkrimineringsvernet. Det følger av 

strpl. § 4 at lovens regler gjelder med de begrensinger som er anerkjent i folkeretten eller 

følger av overenskomst med fremmed stat. Videre følger det av menneskerettsloven § 3 jf. 

§ 2 at ved motstrid skal bestemmelsene i EMK gå foran bestemmelsene i annen lovgivning. 

Et forbud mot selvinkriminering er innfortolket av EMD i EMK art. 6 nr. 1 i kravet om 

rettferdig rettergang. Det følger også av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

(SP) art. 14 nr. 3 bokstav g at en som er siktet, har rett til “not to be compelled to testify 

against himself or to confess guilt“. SP vil imidlertid ikke bli behandlet nærmere, ettersom 

                                                   
16 Jf. sparebankloven § 21, forretningsbankloven § 18, forsikringsloven § 1-6, finansieringsvirksomhetsloven 

§ 3-14, verdipapirhandelloven § 10-9 eller verdipapirregisterloven § 8-1. 
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menneskerettighetskomiteen ikke har avsagt avgjørelser som i særlig grad bidrar til å 

presisere det nærmere innholdet i bestemmelsen.17  

 

At vernet mot selvinkriminering blir ivaretatt allerede under politiavhøret viser seg blant 

annet ved at mistenkte før han avhøres, skal gjøres kjent med hva saken gjelder, og at han 

ikke har plikt til å forklare seg, jf. strpl. § 232. Dersom mistenkte likevel er villig til å avgi 

forklaring, oppfordres han til å forklare seg sannferdig. De grunnleggende reglene i  

strpl. § 92 er gitt tilsvarende anvendelse for politiets avhør jf. strpl. § 232 andre ledd. 

Mistenkte vil imidlertid ikke kunne straffes for falsk forklaring om egne forhold til politiet 

jf. strl. § 167 første ledd.  

 

Ettersom forklaringene som er avgitt for politiet etter nærmere bestemte regler kan leses 

opp for retten, er det viktig at det kommer inn regler som hindrer selvinkriminering allerede 

på etterforskningsstadiet. Hvis ikke selvinkrimineringsvernet ivaretas ved innhenting av 

beviset, vil dette kunne hindre fremleggelse av det under hovedforhandlingen.18 

 

For å oppfylle sin folkerettslige forpliktelse må Norge sørge for at EMKs vern mot 

selvinkriminering følges i de tilfellene hvor EMK art. 6 kommer til anvendelse. Innholdet i 

selvinkrimineringsvernet må følge utviklingen i EMD, ettersom bestemmelsene i EMK er 

gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. Hvis ikke politiet og påtalemyndigheten 

oppfyller forpliktelsene vil det dermed skje et brudd på norsk lov. En problemstilling som 

reises er hvilken rekkevidde selvinkrimineringsforbudet har etter EMK.  

 

                                                   
17 Rui (2009) s. 48 
18 Se oppgavens del 4 



 10

2.2.4 Saunders-dommen 

Rekkevidden av selvinkrimineringsforbudet ble presisert av EMD i dommen Saunders mot 

Storbritannia.19 Saksforholdet var i korte trekk følgende: To britiske selskaper kjempet 

begge om å overta et tredje selskap. Det forelå i den forbindelse mistanke om at Saunders, 

som var administrerende direktør i det ene selskapet, hadde manipulert aksjekursen til å 

holde et kunstig høyt nivå, slik at deres tilbud ville bli akseptert. På bakgrunn av dette ble 

det innledet undersøkelser fra inspektører i Department of Trade and Industri (DTI) i 

desember 1986. Saunders hadde straffesanksjonert forklaringsplikt overfor inspektørene, 

og fra februar 1987 til juni 1987 avga han flere forklaringer.20 Med unntak av to 

forklaringer som Saunders gav etter at straffesak var formelt innledet mot han i mai 1987, 

ble de øvrige forklaringene benyttet som bevis mot han i straffesaken.  

 

Ved dommen av 17. desember 1996 i EMD fikk Saunders medhold i at det forelå brudd på 

kravet til “fair trial“ etter EMK art. 6 nr. 1 (dissens 16-4).  

 

2.2.5 Forklaringer avgitt frivillig av mistenkte og bevis som eksisterer uavhengig 

av hans vilje.  

Saunders-dommen gjaldt forklaringer avgitt på bakgrunn av plikt. Hvis påtalemyndigheten 

mottar en forklaring frivillig avgitt av mistenkte, vil ikke bruk av forklaringen være 

underlagt noen begrensning med hensyn til etterfølgende bruk i en straffesak.21 Retten til å 

forholde seg taus er en rettighet mistenkte kan velge å benytte seg av. Hvis mistenkte 

likevel velger å forklare seg og gi opplysninger, kan disse brukes mot ham under en senere 

hovedforhandling. Det er bruken av tvang som er det sentrale.22 Det er kun forklaringer 

                                                   
19 Saunders mot Storbritannia 
20 Se Saunders mot Storbritannia pkt. 70 
21 Se Eriksen (1998) s. 99, 
22 Se Eriksen (1998) s. 99 
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som gis av tiltalte før straffesak under sannhetsplikt og straffeansvar, som vil kunne 

rammes av vernet mot selvinkriminering etter EMK art. 6 nr. 1.  

 

EMD presiserer videre i Saunders-dommen det nærmere innholdet av forbudet mot 

selvinkriminering. Domstolen slår fast at det ikke strider mot selvinkrimineringsvernet å 

fremskaffe bevis som eksisterer uavhengig av tiltaltes vilje, som for eksempel, blod, urin 

og DNA-tester. I avsnitt 69 i dommen uttaler domstolen: “The right not to incriminate 

oneself is primarily concerned, however, with respecting the will of an accused person to 

remain silent. As commonly understood in the legal system of the Contracting Parties to the 

Convention and elsewhere, it does not extend to the use in criminal proceedings of material 

which may be obtained from the accused through the use of compulsory powers but which 

has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, documents 

acquired pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for the 

purpose of DNA testing”. 

 

Slike bevis har ingen direkte sammenheng med mistenktes ønske om å uttale seg. EMD 

trekker dermed et skille mellom bruk av tvangsmidler som påvirker mistenktes vilje og de 

tvangsmidler som brukes til å fremskaffe bevis som eksisterer uavhengig av denne viljen. I 

dette tilfellet hadde Saunders avgitt forklaringer til inspektørene i DTI. Disse forklaringene 

kunne ikke sies å eksistere uavhengig av hans vilje. Det var derfor i strid med 

selvinkrimineringsvernet etter EMK art. 6 nr. 1 å benytte disse forklaringssammendragene 

som bevis i den senere straffesaken.  

 

Selvinkrimineringsvernet er ikke til hinder for fremskaffelse av bevis ervervet ved 

blodprøver, urinprøver og DNA-prøver. Det samme gjelder bevis ved bruk av lovlige 

tvangsmidler, slik som ransakelse av person eller gjenstand og beslag av gjenstander. Selv 

om bruken av slike tvangsmidler som oftest skjer mot mistenktes vilje, foreligger det ikke 

en krenkelse av selvinkrimineringsvernet når det fremskaffes bevis ved lovlig bruk av 

tvangsmidler. 
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2.2.6 Tvangsmidler 

Under etterforskningen har politiet har adgang til å benytte tvangstiltak for å innhente bevis 

og informasjon fra mistenkte eller andre som kan belyse faktum. Bevisene kan deles inn i 

tre grupper: forklaringer, reelle bevismidler og dokumentbevis.  

 

I den første gruppen finnes et av de mest sentrale bevismidler, nemlig forklaringer gitt av 

vitner og mistenkte. Gruppen reelle bevismidler omfatter gjenstander. Det kan for eksempel 

være våpen, fotografier eller andre gjenstander som kan ha betydning for saken. 

Dokumentbevis tilhører de tinglige bevismidler, men på grunn av sin særstilling utskilles 

de til en egen kategori. Ved dokumentbevis er det meningsinnholdet som er av betydning.  

 

De metoder politiet kan benytte seg av for å fremskaffe dokumentbevis finnes i 

straffeprosesslovens fjerde del og kalles straffeprosessuelle tvangsmidler. Ettersom bruk av 

tvangsmidler innebærer inngrep i borgernes rettssfære må de etter legalitetsprinsippet ha 

hjemmel i lov. Formålet med bruk av tvangsmidler er å lette gjennomføringen av 

etterforskningen og en eventuell senere straffeforfølgning.23  

 

Ransaking og beslag er eksempler på slike tvangsmidler. Ransaking innebærer at det 

foretas undersøkelse av bolig, rom, oppbevaringssted eller en person, og kan iverksettes 

både overfor mistenkte og andre. Ransaking overfor mistenkte innebærer at han får stilling 

som siktet etter reglene i strpl. § 82 første ledd. Selvinkrimineringsvernet gjelder bare 

retten til å nekte å forklare seg. Mistenkte kan derfor ikke nekte ransaking på bakgrunn av 

at han risikerer at politiet finner opplysninger som kan bidra til at han blir straffet. 

 

At det tas beslag innebærer at myndighetene setter seg i besittelse av ting som de anser å 

være av interesse for etterforskningen av et straffbart forhold. Formålet med bruken av 

ransaking og beslag vil som regel være å finne bevis, men formålet kan også være å sette i 

                                                   
23 Hov (2009) s. 462  
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verk en pågripelse eller lete etter ting som kan beslaglegges, selv om det ikke har betydning 

som bevis.24 

 

Ransaking og beslag må ikke nødvendigvis brukes sammen, men bruken av tvangsmidlene 

er ofte nært tilknyttet hverandre. For eksempel vil det være nødvendig for politiet å foreta 

en ransaking for å kartlegge om det finnes bevis som kan beslaglegges. 

 

2.2.6.1 Ransaking 

Hjemmelen for å foreta ransaking av mistenktes husrom finnes i strpl. § 192 første ledd. 

Grunnvilkåret for ransaking er at noen “med skjellig grunn mistenkes for en handling som 

etter loven kan medføre frihetsstraff“ jf. bestemmelsens første ledd, første punktum.  

 

Det er lagt til grunn i rettspraksis og juridisk teori at uttrykket “skjellig grunn“ gir 

anvisning på at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for siktedes skyld.25 Det må være 

mer sannsynlig at siktede har begått den straffbare handling, enn at han ikke har det. 

Kvalifisert sannsynlighetsovervekt kreves imidlertid ikke, og det kreves ikke 

sannsynlighetsovervekt for at formålet med ransakingen oppnås. Ettersom det ikke er mulig 

å foreta noen nøyaktig måling av sannsynlighetsovervekt i praksis vil det bli en 

skjønnsmessig vurdering, basert på bevisene samlet sett. 

 

Etter strpl. § 192 kan det foretas ransaking av “bolig, rom eller oppbevaringssted“.  

Begrepene “bolig“ og “rom“ omfatter ikke bare mistenktes faste bolig, men også der han 

midlertidig oppholder seg, som for eksempel hotellrom og kontor. “Oppbevaringssted“ er 

for eksempel mistenktes bil, båt eller bankboks.26  

 

                                                   
24 Andenæs (2009) s. 307 
25 Se Rt. 1993 s. 1302 om det tilsvarende uttrykket i strpl. § 171, Andenæs (2009) s. 285, Bjerke (2011) s. 676 
26 Bjerke (2011) s. 677 
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Strpl. § 192 annet ledd regulerer adgangen til å foreta ransaking av hus, rom eller annet 

oppbevaringssted overfor andre enn mistenkte. Det er også her et krav om at det er skjellig 

grunn til mistanke om en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Annet ledd 

inneholder for øvrig tre alternative vilkår for ransaking hos tredjemann opplistet i  

strpl. § 192 annet ledd i nr. 1 til nr. 3. 

 

2.2.6.2 Beslag 

Politi og påtalemyndigheten kan etter strpl. § 203, ta beslag i ting som “antas å ha 

betydning som bevis“. Det samme gjelder ting som “antas å kunne inndras eller kreves 

utlevert av fornærmede“. Uttrykket “ting“ omfatter konkrete gjenstander som ulike typer 

løsøre, men det omfatter også pengebeløp og dokumenter. Det er gjennom rettspraksis 

forutsatt at opplysninger som er lagret elektronisk også er omfattet av beslagsadgangen jf. 

Rt. 1992 s. 904 og Rt. 1992 s. 928.27 Med “bevis“ menes alt som kan kaste lys over 

spørsmålet om det er utvist et straffbart forhold, og hvem som er den skyldige.28 At en ting 

“antas“ å ha betydning som bevis, innebærer at det må foreligge en rimelig mulighet for at 

tingen vil ha en slik bevisverdi. Ordlyden til bestemmelsen inneholder ikke noe 

mistankekrav, men i rettspraksis er det innfortolket et krav om at det må foreligge skjellig 

grunn til mistanke om at en straffbar handling er begått.29 Det er imidlertid ikke et krav om 

at en bestemt person er mistenkt. 

 

2.2.7 Begrensninger i beslagsretten  

Straffeprosesslovens bestemmelser om taushetsplikt begrenser imidlertid politiets og 

påtalemyndighetens adgang til å foreta beslag etter strpl. § 203. I visse tilfeller er beslag av 

et dokument avskåret etter § 204 fordi det inneholder opplysninger om forhold som er 

undergitt taushetsplikt, eller som et vitne kan nekte å forklare seg om.  
                                                   
27 Se også Andenæs (2009) s. 317, Hov (2009) s. 480, Bjerke (2011) s. 711. 
28 Bjerke (2011) s. 712 
29 Rt. 1998 s. 1839 og Rt. 2000 s. 577 
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Strpl. § 204 første ledd bestemmer at det ikke kan tas beslag i dokumenter mv., som 

inneholder opplysninger unntatt fra vitneplikt etter strpl. §§ 117 flg. Det gjelder altså ikke 

et beslagsforbud for vitner som kan nekte å forklare seg i henhold til §§ 122 og 123. 

 

I strpl. § 204 første ledd angis de beslagsfrie bevisene for å være “dokumenter eller annet“. 

I forarbeidene til strpl. § 204 er det lagt til grunn at det med uttrykket “annet“ tas sikte på 

at det ikke bare er skriftlige meddelelser som skal være beskyttet mot beslag.30 Som 

eksempler på andre ting som er omfattet av bestemmelsen nevnes bilder og lydbånd31 og nå 

også datamateriale.32  

 

Forarbeidene er noe uklare om hvor de konkrete grensene for innholdet i bestemmelsen 

skal gå. Bakgrunnen for bestemmelsen er at den skal beskytte opplysninger som er dekket 

av retten til å nekte å gi forklaring etter de bestemmelser som § 204 viser til, nemlig 

meddelelser i en eller annen form. Dette støttes også av at strpl. § 119 første ledd angir 

vitneforbudet å omfatte “betroelser“. Dersom reelle bevismidler som for eksempel våpen 

og lignende er levert til en person som har taushetsplikt, faller dette utenfor beslagsforbudet 

etter strpl. § 204 første ledd. Ettersom en slik ting ikke er “dokumenter eller annet“ og 

heller ikke kan sies å inneholde noen betroelse, faller det derfor ikke innenfor det som er 

belagt med taushetsplikt.33  

 

En viktig gruppe som begrenser politiets beslagsrett, er opplysninger som er undergitt 

ubetinget taushetsplikt, slik som betroelser til lege, prest eller advokat etter strpl. § 119. 

Advokaters taushetsplikt omtales ofte som en “sterk taushetsplikt“, som nyter et sterkere 

vern enn en rekke andre taushetspliktbestemmelser. At taushetsplikten er sterk innebærer at 

advokaters taushetsplikt i utgangspunktet går foran vitneplikten og politiets rett til å ta 

                                                   
30 Se Straffelovskomiteens innstilling av 1969 s. 252 
31 Se Straffelovskomiteens innstilling av 1969 s. 253 
32 Andenæs, (2009) s. 319 
33 Bjerke (2011) s. 714 
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beslag. Det er videre bare den som har krav på taushet som kan oppheve den sterke 

taushetsplikten, i motsetning til for eksempel strpl. § 118, der retten kan bestemme at 

taushetsplikten skal vike til fordel for vitneplikten.  

Advokaters taushetsplikt er videre hjemlet i strl. § 144 hvor det fremgår at det kan medføre 

straffeansvar for advokater å åpenbare hemmeligheter, som er betrodd dem i deres stilling. 

 

Formålet bak denne taushetspliktregelen er å legge forholdene til rette for et tillitsforhold 

mellom advokat og klient. Det skal være mulig for klienten å kommunisere fritt med sin 

advokat, uten å frykte at det som blir sagt blir kjent for uvedkommende. Dette hensynet vil 

ikke ivaretas dersom politiet i stedet for å avhøre en advokat som vitne, kan oppnå det 

samme ved å ta beslag i hans papirer. Beslag hos den taushetsforpliktede er altså avskåret 

med mindre den som har gitt betroelsen løser ham fra taushetsplikten. 

 

Dersom en begrensning i plikten til å gi forklaring faller bort, utvides imidlertid 

beslagsadgangen tilsvarende jf. bestemmelsens første ledd annet punktum. 

 

Første ledd skiller ikke mellom tilfellene hvor tingene som ønskes beslaglagt er hos den 

som kan nekte å forklare seg eller hos den som etter loven har krav på hemmeligholdelse. 

Beslag etter § 204 er ikke bare avskåret når dokumentet er hos den taushetsforpliktende, 

men også når dokumentet besittes av “den som har rettslig interesse i hemmelighold“. For 

eksempel kan påtalemyndigheten ikke beslaglegge et brev fra advokaten som er i siktedes 

besittelse. Hvis et dokument som er beskyttet av forbudet derimot befinner seg hos 

tredjemann, kan det beslaglegges. Det følger av ordlyden i strpl. § 204 at det bare er 

dokumenter eller annet som besittes av “den som kan nekte å forklare seg, eller av den som 

har rettslig interesse i hemmelighold“ som er beskyttet mot beslaget. 

 

Beslag kan imidlertid foretas selv om det i utgangspunktet er forbudt etter strpl. § 204, jf. § 

119, hvis den som har krav på hemmelighold samtykker i dette. Den som har krav på 



 17

hemmelighold vil normalt være den som har avgitt opplysningene. Det foreligger ikke noe 

formkrav til samtykke, slik at stilltiende samtykke normalt må godtas.34  

 

Det er imidlertid ikke et beslagsforbud for dokumenter og annet som siktedes pårørende 

kan nekte å forklare seg om etter strpl. §§ 122 og 123. At de som besitter et slikt dokument 

har rett til å nekte å forklare seg etter disse bestemmelsene gir ikke en tilsvarende rett til å 

motsette seg at det gjøres beslag, selv om de er fritatt fra å medvirke aktivt.35 Politiet kan 

således ta beslag i et brev sendt fra en mistenkt til sin mor eller bror, men disse kan ikke 

pålegges å utlevere brevet til politiet. 

 

2.2.8 Unntak fra beslagsforbudet i strpl. § 204 

Et unntak fra beslagsforbudet finnes i strpl. § 204 andre ledd når dokumentet inneholder 

betroelser mellom personer som er mistenkt for å være medskyldige i et straffbart forhold. 

For advokater har som regel grunnlaget for medvirkning vært knyttet til at advokaten har 

vært involvert i økonomiske transaksjoner, for eksempel ved å være bobestyrer eller 

skatterådgiver.36 For at advokaten skal anses som “medskyldig“ må det foreligge grunnlag 

for å hevde at advokaten på bakgrunn av sine handlinger i klientforholdet har opptrådt på 

en måte som kan være straffbar.37  

 

Dersom advokaten er mistenkt som medskyldig for det straffbare forhold saken gjelder, kan 

det gjøres beslag i advokatkorrespondansen. Et vilkår for at unntaket skal anvendes er at 

den etterforskning beslaget er tatt i anledning av, er knyttet til denne mistanken.38 Hvor 

mye som skal til for å iverksette etterforskning og anvende tvangsmidler, må avgjøres 

konkret i det enkelte tilfellet. Høyesterett uttalte i Rt. 2008 s. 645 i avsnitt 50 om 
                                                   
34 Bjerke (2011) s. 466 
35 Bjerke (2011) s. 716 
36 Smith og Precht-Jensen (2010) s. 88 
37 Smith og Precht-Jensen (2010) s. 87 
38 Rt. 2011 s 296, avsnitt 27 
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beslagsadgangen at det “ikke kan stilles de samme krav til konkretisering av de straffbare 

forhold ved beslag som ved uttak av tiltale“. Dette må sies å være rimelig, ettersom 

tvangsmidler som regel vil ha størst betydning i starten av en etterforskning.39  

Begrunnelsen for at det gjøres unntak fra beslagsforbudet i de tilfeller advokaten er 

mistenkt for å være medskyldige i et straffbart forhold, er for det første at korrespondanse 

mellom advokat og klient ikke anses som beskyttelsesverdig i slike tilfeller. For det andre 

vil det kunne oppleves som urimelig og støtende for omverdenen dersom advokaters 

taushetsplikt skulle kunne fungere som en beskyttelse for kriminell virksomhet.  

 

2.2.9 Forholdsmessighetsvurderingen og forholdet til EMK art. 8 

Ettersom ransaking og beslag er tvangsmidler, må de oppfylle kravene til 

forholdsmessighet etter strpl. § 170a. Det oppstilles to vilkår for å kunne benytte 

tvangsmidler etter denne bestemmelsen. Etter første punktum kan et tvangsmiddel bare 

brukes “når det er tilstrekkelig grunn til det“. Andre punktum fastlegger at tvangsmiddelet 

ikke kan brukes “når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig 

inngrep“. Strpl. § 170a gir anvisning på at bruken av tvangsmiddelet må være både 

nødvendig og forholdsmessig. Den kan således sette skranker både for den materielle 

adgangen til å foreta ransaking og beslag, samt ved gjennomføringen av disse 

tvangsmidlene.  

 

Ved forholdsmessighetsvurderingen må det ses hen til forbrytelsens alvor og karakter, 

mistankens styrke og beslagets antatte betydning som bevis, sammenholdt med graden av 

ulempe som beslaget volder for den som beslaget rettes mot.40 De ulike interessene som 

ligger bak målet og middelet må vektes opp mot hverandre. Styrken av inngrepet skal 

således vurderes opp mot de vernede interessene. Dersom resultatet blir at forholdet 

                                                   
39 Smith og Precht-Jensen (2010) s. 87 
40 NOU 1997:15 s. 61 
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mellom mål og middel ikke er egnet, eller at det finnes mindre inngripende tiltak som gir et 

like godt resultat, kan påtalemyndigheten ikke beslaglegge. 

Både tidspunkt, fremgangsmåte og omfang kan medføre at tvangsmiddelet anses som et 

uforholdsmessig inngrep og dermed utgjøre en skranke for påtalemyndighetens 

beslagsadgang. 

 

Ved nødvendighetsvurderingen er det et spørsmål om det finnes andre, mindre skadelige 

virkninger, som kan oppfylle målet på en like god måte. Det er da ikke nødvendig å bruke 

det strengeste middelet, og påtalemyndigheten må da velge det minst inngripende tiltaket.  

 

Vurderingen som gjøres etter strpl. § 170a vil langt på vei være lik den som gjøres etter 

EMK art. 8 om vern av privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse. Det følger av EMDs 

praksis41 at informasjon mellom advokat og klient er vernet av EMK art. 8 nr. 1. 

Bestemmelsen gjelder imidlertid ikke absolutt, og etter EMK art 8 nr. 2 kan staten på visse 

vilkår gripe inn i korrespondansen mellom advokat og klient. Det å sikre bevis i en 

straffesak gjennom å ta beslag er i samsvar med de formål som kan begrunne et slikt 

inngrep.42 Høyesterett har lagt til grunn at strpl. § 204 andre ledd, oppfyller kravet til klar 

lovhjemmel som oppstilles i EMK art. 8 nr. 2.43 

 

2.3 Skattemyndighetenes adgang til å innhente opplysninger 

2.3.1 Innledning 

Et velfungerende skattesystem bygger på at skattyter ukrevd leverer korrekte opplysninger 

om egne forhold til rett tid. Skattemyndighetens behandling av skattekrav er et 

masseforvaltningssystem som er avhengig av opplysninger fra skattyter. 

Skattemyndighetene har, i motsetning til politiet, ikke mulighet til å benytte seg av 

                                                   
41 Sallinen mot Finland 
42 Rt. 2008 s. 158 avsnitt 87 
43 Rt. 2008 s. 158 
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tvangsmidler slik som ransaking og beslag for å innhente nødvendig dokumentasjon hos 

skattyter og er derfor avhengig av skattyters medvirkning til kontrollen.  

 

Det er i utgangspunktet skattyter selv som er ansvarlig for sakens opplysning. Dette følger 

blant annet av den generelle bestemmelsen i lignl. § 4-1, der det heter at den som har plikt 

til å gi opplysninger etter kapittel 4, “skal bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt 

og oppfylt. Han skal også gjøre vedkommende myndighet oppmerksom på feil ved ligningen 

og skatteoppgjøret“.  

 

I tillegg til opplysningene som gis av skattyter selv, leverer tredjeparter som arbeidsgivere 

og banker, opplysninger til skattemyndighetene. Slike tredjepartsopplysninger utgjør en 

stor del av skattemyndighetens grunnlagsdata og er en forutsetning for at selvangivelsen for 

privatpersoner kan forhåndsutfylles. 

 

Ettersom betydelige beløp kan unndras fra beskatning ved at skattyter eller tredjeparter 

unnlater å gi riktige opplysninger til skattemyndighetene, kan ikke skattesystemet baseres 

utelukkende på tillit. For å sikre at skatter og avgifter blir korrekt fastsatt er det derfor 

nødvendig med kontroll av at opplysningsplikten oppfylles. Skattemyndighetene har derfor 

adgang til å innhente kontrollopplysninger fra skattyter selv og fra tredjeparter. 

 

Ligningslovens kontrollbestemmelser ble endret ved lov 26. april 2013 nr. 16. Endringene 

trådte i kraft fra 1. juli 2013. Bakgrunnen for lovendringen er i følge forarbeidene44 å gi 

skattemyndighetene større adgang til å avdekke mulige brudd på opplysningsplikten ved å 

innhente opplysninger fra skattyter, og fra tredjemenn. Det var behov for en samordning og 

modernisering av regelverket. Det er særlig endringene som gjelder reglene om skattyters 

opplysningsplikt og adgangen for skattemyndighetene til å innhente kontrollopplysninger 

som er av betydning for denne fremstillingen. 

 
                                                   
44 Prop. 141 L (2011-2012)  
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2.3.2 Innhenting av opplysninger hos skattyter om egne forhold 

Skattemyndighetene kan pålegge selvangivelsespliktige skattytere45 å gi “opplysninger som 

kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller ligning og kontrollen av denne“ jf. 

lignl. § 6-1 nr. 1.  

 

Før lovendringen var plikten til å gi kontrollopplysninger knyttet til ulike typer av 

dokumenter. Utviklingen har imidlertid gått i retning av at opplysninger, som kan være 

relevante for ligningsfastsettelsen ikke finnes i bestemte typer dokumenter som det er 

mulig å oppregne på forhånd.46 Etter lovendringen gjelder opplysningsplikten nå uavhengig 

av hvor opplysningene finnes. Plikten til å gi kontrollopplysninger er frigjort fra 

dokumentbegrepet slik at plikten i stedet er knyttet til opplysningenes innhold. Skattyter 

har nå en generell plikt til å gi kontrollopplysninger som kan være av betydning for 

skattefastsettelsen og kontrollen av denne, uavhengig av måten opplysningene er lagret på. 

Også opplysninger som er lagret elektronisk vil dermed være omfattet.47  

 

Skattemyndighetene er gitt bedre muligheter til å innhente opplysninger uten å være 

avhengig av at opplysningene finnes i bestemte dokumenter. Lovendringen medfører 

dermed at skattyters plikt til å gi opplysninger utvides i forhold til hva skattemyndighetene 

kunne kreve tidligere.  Formålet med denne endringen er ifølge forarbeidene å bidra til å 

effektivisere kontrollene. 

 

2.3.2.1 Hvilke opplysninger kan innhentes 

Det følger av lignl. § 6-1 nr. 1 at det bare er opplysninger som “kan ha betydning“ som 

skattyter er pliktig til å legge fram for skattemyndighetene. Plikten til å gi opplysninger 
                                                   
45 Selvangivelsesplikten gjelder som hovedregel alle som i inntektsåret har hatt bruttoformue og/eller 

bruttoinntekt som er skattepliktig her til landet etter norsk skattelov, herunder særlover, se lignl. § 4-2 jf. 

Lignings-ABC s. 1034 
46 Prop. 141 L (2011-2012) s. 7 
47 Prop. 141 L (2011-2012) s. 16 
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forutsetter at opplysningene kan være egnet som kontrollmiddel. Ved vurderingen av om en 

opplysning kan være av betydning, følger det av uttalelser i forarbeidene at rammen for 

dette vil følge av den enhver tid gjeldende skattelovgivning.48 Det er imidlertid ikke et krav 

om at opplysningene faktisk vil få betydning for den konkrete saken. Dersom 

skattemyndighetene påviser at opplysningene generelt anses å være av betydning, kan 

opplysningene kreves, uten noen nærmere vurdering av skattyters konkrete forhold.  

Det er heller ikke noe krav om at det foreligger mistanke om skatteunndragelse. Dette var 

også rettstilstanden etter tidligere lignl. § 4-10 nr. 1 og likeledes lagt til grunn i rettspraksis 

i Rt. 2000 s. 788. 

 

Før skattemyndighetene innhenter opplysninger fra skattyter, må det imidlertid foretas en 

konkret vurdering av om de opplysningene som det er aktuelt å innhente, kan være av 

betydning for skatteplikten og kontrollen av denne. Det må ifølge forarbeidene foretas en 

forholdsmessighetsvurdering, der verdien som de innhentede opplysningene antas å ha 

betydning for skattemyndighetene, vurderes opp mot den byrde som det er for skattyter å 

bli pålagt å dokumentere opplysningene.49 Dersom det ikke foreligger en slik 

forholdsmessighet mellom betydningen det har for skattemyndighetene å motta 

informasjonen i forhold til ulempen det medfører skattyter, vil 

forholdsmessighetsvurderingen dermed utgjøre en skranke for skattemyndighetene til å 

innhente opplysningene. 

 

Det understrekes i forarbeidene at begrepet “opplysninger“ bare omfatter faktiske 

opplysninger. Juridiske vurderinger, som skattyter eller andre har foretatt, er ikke omfattet 

av plikten til å gi kontrollopplysninger. Skattemyndighetene må selv anses for å være 

nærmest til å kjenne regelverket for fastsettingen.50 Utgangspunktet er at 

skattemyndighetene skal ivareta rettsanvendelsen, mens det faktiske grunnlaget må 

                                                   
48 Prop. 141 L (2011-2012) s. 16 
49 Prop. 141 L (2011-2012) s. 17 
50 Prop. 141 L (2011-2012) s. 17 
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skattyterne tilveiebringe. Dette var også utgangspunktet før lovendringen. Videre gjelder 

fremleggelsesplikten etter lignl. § 6-1 nr. 1 ikke opplysninger som utelukkende gjelder 

andre skattyters ligning eller kontrollen av denne. Plikten til å gi opplysninger omfatter 

imidlertid alle opplysninger som skattyter faktisk har, uavhengig av om han har plikt til å 

oppbevare dem. 

 

Skattyters plikt til å gi opplysninger omfatter alle måter som opplysningene kan gis på. 

Etter lignl. § 6-1 nr. 1 kan skattemyndigheten kreve at skattyter dokumenterer 

opplysningene ved for eksempel “å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller 

sende inn regnskapsmateriale med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, 

elektroniske programmer og programsystemer“. Opplistingen er ikke uttømmende.  

Alternativet å “sammenstille“, er ifølge forarbeidene tatt med for å klargjøre at skattyter 

kan pålegges å opprette et nytt dokument hvor det tas inn opplysninger fra ulike kilder, for 

eksempel fra en database.51 Ved at skattyter kan pålegges å “sammenstille“ opplysninger, 

har plikten for skattyter til å gi kontrollopplysninger blitt noe utvidet i forhold til tidligere 

rett. 

 

2.3.3  Innhenting av opplysninger hos tredjemann  

Når skattyter ikke oppfyller sin opplysningsplikt, må skattemyndighetene kunne innhente 

opplysninger fra andre for å sikre at skatten blir korrekt fastsatt. Hensynet til 

skattemyndighetens mulighet for kontroll taler isolert sett for en nærmest ubegrenset 

tilgang til å hente inn opplysninger fra tredjepart. Kontrollhensynet taler altså for at det 

ikke skal være begrensninger verken når det gjelder hvilke opplysninger 

skattemyndighetene kan kreve, eller hvem de kan kreve opplysninger fra. På den annen 

side taler imidlertid personvernhensyn, taushetspliktreglene og tredjepartenes arbeidsbyrde 

                                                   
51 Prop. 141 L (2011-2012) s. 17 
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for en mer begrenset opplysningsplikt.52 Skattemyndighetenes adgang til å kunne kreve 

opplysninger hos andre enn skattyter er regulert i lignl. § 6-2.  

 

2.3.3.1 Opplysninger som knytter seg til vedkommendes næringsvirksomhet  

Det følger av lignl. § 6-2 nr. 1 at “enhver tredjepart“, plikter etter krav fra 

skattemyndighetene å gi opplysninger, som kan få betydning for noen andres ligning. I 

begrepet “tredjepart“ ligger det en begrensning om at den opplysningspliktige tredjeparten 

må ha en tilknytning til skattyter som skattemyndighetene krever opplysninger om. Dette 

vil for eksempel være tilfelle hvor partene har et eksisterende eller tidligere 

kontraktsforhold. Før lovendringen var tredjeparters opplysningsplikt begrenset til å gjelde 

for en bestemt gruppe tredjeparter, som for eksempel næringsdrivende og banker, og disse 

hadde plikt til å gi spesifikke opplysninger etter krav fra skattemyndighetene. Tredjeparters 

plikt til å gi kontrollopplysninger har dermed blitt utvidet, ved at “enhver tredjepart“, i dag 

er pliktig til å gi opplysninger.  

 

Hvis opplysningene knytter seg til vedkommendes næringsvirksomhet, plikter enhver 

tredjepart, etter krav fra skattemyndighetene, å gi opplysninger som knytter seg til 

næringsvirksomheten og som kan ha betydning for noens skattefastsettelse jf.  

lignl. § 6-2 nr. 1 jf. nr. 3. Hvilken type av tredjepartsforhold som foreligger mellom den 

som pålegges å gi opplysningene og den opplysningene gjelder, er uten betydning. 

Avgjørende er om opplysningene er egnet til å bidra til avklaring av noens 

skattefastsettelse, og det er heller ikke et krav om at opplysningene faktisk vil få 

betydning.53 

 

Utvidelsen av tredjeparters plikt til å gi kontrollopplysninger innebærer blant annet at det 

ikke gjelder noe krav om at det bare kan innhentes opplysninger om navngitte aktører. 

                                                   
52 Prop. 141 L (2011-2012) s. 26 
53 Prop. 141 L (2011-2012) s. 26 
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Skattemyndighetene kan for eksempel oppdage transaksjoner hvor det ikke er mulig å 

identifisere alle partene i transaksjonene. I følge forarbeidene kan det videre bes om 

opplysninger om både privatpersoner og næringsdrivende.54  

 

2.3.3.2 Opplysninger som ikke knytter seg til vedkommendes næringsvirksomhet 

I kontrollsammenheng er det særlig viktig å kunne innhente opplysninger fra 

næringsdrivende tredjeparter. På mange områder vil det imidlertid være nyttig for 

skattemyndighetene også å kunne be privatpersoner om opplysninger for å avdekke svart 

arbeid eller omsetning. Dette vil for eksempel gjelde opplysninger om hvem de har kjøpt 

varer eller tjenester fra. Som følge av lovendringen er opplysningsplikten utvidet slik at det 

nå er mulig for skattemyndighetene å pålegge privatpersoner å komme med opplysninger 

jf. lignl. § 6-2 nr. 3. Det er imidlertid en mer begrenset opplysningsplikt for privatpersoner 

som tredjeparter. Opplysningsplikten etter lignl. § 6-2 nr. 3 er begrenset til å gjelde 

nærmere angitte opplysninger og tredjemannsforhold, som er opplistet i bokstavene a til e. 

Dette var også rettstilstanden før lovendringen. Personvernhensyn tilsier at det bør være en 

høyere terskel for å innhente opplysninger fra privatpersoner enn fra næringsdrivende og 

andre profesjonelle aktører.55 Opplistingen av opplysningene utgjør således en større 

skranke for skattemyndighetene til å innhente opplysninger fra privatpersoner enn i forhold 

til næringsdrivende tredjeparter. 

 

For det tilfellet at privatpersoner også driver med næring, vil opplysningsplikten bare være 

begrenset for så vidt opplysningene ikke er knyttet til vedkommendes næringsvirksomhet. 

Dersom opplysningene er det, gjelder imidlertid hovedregelen i lignl. § 6-2 nr. 1. 

 

                                                   
54 Prop. 141 L (2011-2012) s. 27 
55 Prop. 141 L (2011-2012) s. 29 
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2.3.4 Forholdet mellom opplysningsplikt og advokaters taushetsplikt 

En interessant problemstilling er forholdet mellom tredjepersoners opplysningsplikt og 

advokaters taushetsplikt. Mange skattytere benytter rådgivende tjenester fra blant annet 

advokater ved gjennomføring av sivilrettslige disposisjoner.  

 

Hovedregelen er at advokater har taushetsplikt etter strl. § 144. Bestemmelsen fastsetter at 

advokater med flere “som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres 

foresatte betrodd i stillings medfør, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder“. 

Taushetsplikten etter denne bestemmelsen fremtrer i utgangspunktet som absolutt. 

Rettsstridsreservasjonen i straffebudet åpner imidlertid for at det kan fastsettes andre 

lovregler hvor advokaten er pålagt en opplysningsplikt som går foran taushetsplikten. 

 

Etter lignl.§ 6-2 nr. 2 har advokater og andre tredjeparter plikt til å gi opplysninger om 

“pengeoverføringer, innskudd og gjeld“ på tredjemanns konto tilhørende skattyter 

(klientkonto). Plikten gjelder også opplysninger om hvem som er parter i overføringene. 

Slike opplysninger kan kreves uavhengig av lovbestemt taushetsplikt. Ligningsloven § 6-2 

nr. 2 går således foran advokaters taushetsplikt etter strl. § 144. 

 

Formålet med lovendringen er i følge forarbeidene56 å hindre at skattyter kan skjule midler 

og unngå kontroll fra skattemyndighetene ved at pengeoverføringer går via advokaters og 

andre tredjeparter med lovbestemt taushetsplikt, eller at midlene oppbevares på deres 

kontoer. Det var dessuten blitt et økende problem for skattemyndighetene at de ved kontroll 

av om opplysningsplikten var oppfylt, ikke lenger kunne innhente opplysninger fra 

advokater om klientkonto om for eksempel pengeoverføringer. Ettersom Høyesterett i  

Rt. 2010 s. 1638, la til grunn at det å sørge for overføring av penger til eller fra klienter 

over en klientkonto kan inngå som et normalt ledd i advokatvirksomheten, og at 

overføringer dermed er omfattet av taushetsplikten.57  

                                                   
56 Prop. 150 LS (2012-2013) s. 34 
57 Prop. 150 LS (2012-2013) s. 34-35 
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Det uttales imidlertid i forarbeidene at advokaters dokumentasjonsplikt ikke går utover det 

som er nødvendig for å bekrefte opplysningene som blir gitt i forbindelse med 

pengeoverføringer, innskudd, gjeld og parter.58 Skattemyndighetene har altså ikke 

innsynsrett i andre opplysninger eller i annen korrespondanse mellom skattyter og advokat. 

Det er således ikke gjort inngrep i advokaters taushetsplikt ut over opplysninger om 

betalingstransaksjoner via klientkonto og innestående på klientkonto. 

 

2.3.5 Forholdet til selvinkrimineringsforbudet 

En annen problemstilling i forbindelse med skattyters opplysningsplikt til 

skattemyndighetene, er forholdet til selvinkrimineringsforbudet etter EMK art. 6 nr. 1. Som 

nevnt i avsnitt 2.2.3, har mistenkte i straffesaker rett til å nekte å forklare seg. Overfor 

skattemyndighetene er ordningen imidlertid en annen. Skattyter er her gitt en 

straffesanksjonert opplysningsplikt, jf. lignl. § 6-1 jf. § 12-1. Lovgiver har pålagt skattyter 

å gi fullstendige og riktige opplysninger, samt å fremlegge dokumenter, selv om han med 

dette inkriminerer seg selv ved å tilstå lovbrudd. 

 

Problemstillingen var oppe for EMD i den tidligere nevnte Saunders-dommen.59 Domstolen 

avgjorde riktig nok bare om bruken av forklaringene under hovedforhandling var i strid 

med selvinkrimineringsvernet etter EMK art 6. nr. 1. Dommen tok ikke direkte stilling til 

om selve opptagelsen av forklaringene også var det. EMD skilte mellom bruken av 

forklaringene under hovedforhandling og opptagelsen av dem.  Problemstillingen nevnes 

imidlertid av domstolen i avsnitt 67. EMD viser her til tidligere avgjørelser hvor domstolen 

konkluderte med at undersøkelser utført av kontrollmyndigheter ikke rammes av EMK art. 

6 nr. 1.60 Begrunnelsen som EMD gir for dette er dels av formell, og dels av reell art.  

                                                   
58 Prop. 150 LS (2012-2013) s. 47 
59 Saunders mot Storbritannia, se avsnitt 2.2.4 
60 Deweer mot Belgia, punkt 42-47 og Fayed mot Storbritannia, punkt 61 
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Som en del av den formelle begrunnelsen viser domstolen til at undersøkelsene som 

kontrollmyndighetene foretar er av etterforskningsmessig art (“essentially investigative in 

nature“), hvor det verken formelt eller reelt avsies noen dom.61 Formålet med 

undersøkelsene er å bringe på det rene de faktiske forhold, som andre kompetente 

myndigheter – som for eksempel påtalemyndigheten, tilsynsmyndigheten, 

disiplinærmyndigheter eller lovgiver – eventuelt kan benytte for videre forfølgning.62 

Videre gir domstolen en reell begrunnelse, der den legger vekt på at begrensninger i 

opptagelsen av forklaringene vil innebære et urimelig hinder (“unduly hamper“) for 

effektivt tilsyn i offentlighetens interesse.63  

 

Ved at EMD skilte mellom bruken av forklaringene og opptagelsene av dem, viser 

domstolen at den ikke ønsket å gi Saunders en rett til å nekte å forklare seg overfor 

inspektørene i DTI. Årsaken til dette er sannsynligvis at en slik løsning ville fått 

omfattende og dramatiske konsekvenser for det tillitsbaserte forvaltningssystemet som er 

en del av den interne rett i mange land.64  

 

Et spørsmål som da reiser seg, er om dette også gjelder overfor norske skattemyndigheter. 

Til forskjell fra inspektørene fra DTI, besitter norske skattemyndigheter en kontroll- og 

sanksjonsmyndighet,65 ved at de kan ilegge tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt jf.  

lignl. §§ 10-2 og § 10-5, hvilket er å anse som straff etter EMK art. 6.66 At EMD har ønsket 

å legge til rette for at kontrollmyndigheter som DTI skal kunne oppta forklaringer vil ikke 

dermed si at det samme er tilfelle for kontrollmyndigheter som på nærmere bestemte vilkår 

kan ilegge sanksjoner som anses som straff etter EMK art. 6.  

 
                                                   
61 Se Fayed mot Storbritannia, avsnitt 61, og Eriksen (1998) s. 100 
62 Eriksen (1998) s. 100 
63 EMD henviser her til begrunnelsen som ble gitt i Fayed mot Storbritannia avsnitt 61-62 
64 Eriksen (1998) s. 100 
65 Eriksen (1998) s. 100 
66 Rt. 2000 s. 996 (Bøhler). 
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Det er ikke sikkert at EMD ville kommet til det samme resultatet som de gjorde i Saunders-

dommen, dersom de sto overfor en tilsvarende problemstilling fra det norske 

skattesystemet, ettersom domsmyndigheten ikke er separert fra forvaltningsorganet. 

 

Hensynet til effektivitet og riktig fastsettelse av skatt, taler for at skattemyndighetene skal 

kunne oppta forklaringer fra skattyter uten å komme i konflikt med 

selvinkrimineringsvernet etter EMK.  Ved ordinær og skjerpet tilleggsskatt er imidlertid det 

pønale formålet vesentlig, og det er derfor viktig at saksbehandlingsreglene ivaretar 

skattyters interesser på en betryggende måte. Selv om skattyter har adgang til 

domstolsprøving etter vedtak og klagesak, vil sannsynligvis terskelen for å gå til søksmål 

være høy. Mye taler for at skrankene under domstolsprøvingen i form av avskjæring av 

ulovlige og utilbørlige ervervede bevis,67 også bør anvendes når skattemyndighetene utøver 

sanksjoner som anses som straff etter EMK. 

 

 

 

                                                   
67 Se oppgavens del 4 
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3 Utveksling av opplysninger mellom politiet og 

skattemyndighetene 

3.1 Innledning 

Utgangspunktet i den offentlige forvaltning er at dokumenter er offentlige og at unntak fra 

dette derfor må begrunnes og ha hjemmel i lov eller i medhold av lov. 

 

Det følger imidlertid av strpl. § 61 a og lignl. § 3-13 at det motsatte er utgangspunktet når 

politiet arbeider med straffesaker og skattemyndighetene jobber med ligningssaker. Disse 

forvaltningsorganene er pålagt taushetsplikt i lov. Denne taushetsplikten hindrer også 

informasjonsutveksling innenfor den offentlige forvaltning. Begrunnelsen beror på både 

private og offentlige interesser. Viktige hensyn som gjør seg gjeldende er blant annet 

hensynet til forretningsinteresser- og hemmeligheter, privatlivets fred, og kontrollhensyn.  

 

Særlig overfor til skattemyndighetene har borgerne i vid utstrekning opplysningsplikt om 

både personlige og skattemessige forhold. Det må derfor være mulig for borgerne å stole på 

at opplysningene de gir fra seg i minst mulig grad kommer ut, og videre ha kontroll med 

spredningen av disse opplysningene. Dette bidrar til å bygge opp tilliten til forvaltningen. 

Denne tilliten er kontrollmyndighetene ofte avhengig av for at de i det hele tatt skal motta 

opplysningene. Det er videre grunn til å anta at kontrollorganene får mer fullstendige og 

riktige opplysninger fra borgerne, når de kan forvente at behandlingen av opplysningene er 

konfidensiell. Riktige opplysninger vil igjen føre til at flere avgjørelser tas på et riktig 

faktisk grunnlag. 

 

Taushetsplikten må imidlertid ha visse unntak for at det skal være mulig for politi- og 

skattemyndighetene å drive med ansvarlig etterforskning og saksbehandling. 

Opplysningene som de ulike forvaltningsorganene sitter med må derfor kunne kryssjekkes 

med hverandre. Unntakshjemmelen for politi og påtalemyndigheten finnes blant annet i 

strpl. § 61 c, og for skattemyndighetene i lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav a til k. 
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Taushetsplikten retter seg primært til den enkelte tjenestemann, og brudd på taushetsplikten 

kan få sivilrettslige konsekvenser som ordenstraff, avskjed og erstatningsansvar. I tillegg 

kan brudd medføre straffansvar for offentlig tjenestemann, jf. strl. § 121 og § 324. Dette er 

en viktig del av taushetsplikten, men ettersom det vil føre for langt å gå nærmere inn på 

dette i denne oppgaven, vil ikke sanksjonene ved brudd på taushetspliktbestemmelsene 

behandles nærmere. 

 

Spørsmålet i det følgende er om politiet og påtalemyndigheten kan utveksle informasjon i 

straffesaker som er underlagt etterforskning med ansatte i skatteetaten, og om skatteetaten 

kan utveksle informasjon til politiet og påtalemyndigheten når en sak er under 

saksbehandling. 

 

3.2 Politiets taushetsplikt 

3.2.1 Hovedregelen i straffeprosessloven § 61 a første ledd  

Politiets og påtalemyndighetens taushetsplikt i behandlingen av straffesaker reguleres av 

strpl. §§ 61 a – 61 e og kommer til anvendelse etter at etterforskning er iverksatt, og det 

foreligger en straffesak.  

 

Hovedregelen om politiets og påtalemyndighetens taushetsplikt i straffesaker finnes i 

straffeprosessloven § 61 a første ledd. Bestemmelsen inneholder generelle regler om 

taushetsplikt for personer som er ansatt i eller som utfører tjeneste for politiet eller 

påtalemyndigheten. Paragrafen inneholder dessuten bestemmelser om hva som inngår i 

taushetsplikten og hva den innebærer. De påfølgende bestemmelsene regulerer unntakene.  
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3.2.2 Personlige forhold 

Taushetsplikten etter strpl. § 61 a er for det første begrenset til noens “personlige forhold“.  

Opplysninger som omfatter personlige forhold utgjør en svært sentral del av 

taushetsplikten, både innenfor straffesaker, men også på andre viktige samfunnsområder.68  

Opplysninger som avslører noens personlige forhold vil som utgangspunkt være underlagt 

en streng taushetsplikt, blant annet av hensyn til privatlivets fred. Bestemmelsens første 

alternativ regulerer altså rent personlige forhold som angår noens privatliv og som i 

utgangspunktet faller inn under den private sfære. Begrepet “personlige forhold“ favner 

vidt og vil derfor omfatte flere situasjoner, hvor graden av sensitivitet varierer. Det er 

imidlertid visse forhold som klart faller innenfor ordlyden.  

 

For det første omfattes personopplysninger i snever forstand, slik som for eksempel navn, 

adresse, fødselsdato, personnummer, yrke og statsborgerskap.69 Videre omfattes 

opplysninger om familiære og huslige forhold. Taushetsplikten omfatter således 

opplysninger om ekteskaps- og partnerforhold, slektskapsforhold, vergemål og 

foreldreansvar. Her må det imidlertid sondres mot sivilstand. Det faktum at man er gift, vil 

ikke automatisk beskyttes av bestemmelsen.70 

 

Videre anses opplysninger om hvilken forbindelse en person har til straffesaken som et 

personlig forhold. Det forhold at en person er under etterforskning av politiet, at en er 

anmeldt eller at man er et vitne i en straffesak, er således i utgangspunktet omfattet av 

taushetsplikten.71  Forfølgningens bakgrunn og årsak anses også som et personlig forhold.72 

 
                                                   
68 Myhrer, (2001) s. 129 
69 Jf. NOU 1984:27 s. 74-75. Slike opplysninger vil imidlertid i mange tilfeller være så lett tilgjengelig andre 

steder at § 61b nr. 3 kan tenkes å komme til anvendelse. 
70 Myhrer, (2001) s. 134 
71 NOU 1984:27 s. 74-75 
72 Andre regler kan imidlertid innebære at opplysninger om hvem mistenkte er og hva saken gjelder, likevel 

blir alminnelig kjent jf. domstolloven § 124 og på.instr § 22-7. 
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Opplysninger om privatpersoners økonomi, inntekt, og formue faller også inn under 

begrepet. Opplysninger om inntektsstørrelse, gjeld, betalingsevne, og andre økonomiske 

forpliktelser er dermed i utgangspunktet vernet av taushetsreglene.   

 

Som tidligere nevnt er begrepet “personlige forhold“ i strpl. § 61 a vidt definert og det vil 

dermed i praksis nærmest omfatte all tilknytning en person kan ha til en straffesak. 

Hovedregelen blir dermed at taushetsplikten gjelder for om lag alle 

straffesaksopplysninger.  

 

3.2.3 Næringsopplysninger 

Taushetsplikten etter strpl. § 61 a gjelder for det andre, for det som med en fellesbetegnelse 

kan kalles “næringsopplysninger“73 eller “forretningshemmeligheter“.74 Det er her 

konkurransemessige forhold av hensyn til en bedrift som skal vernes av taushetsplikten. 

Det er imidlertid bare visse typer av næringsopplysninger og forretningshemmeligheter 

som er belagt med taushetsplikt. Det er i tillegg et vilkår at videreformidling av dem kan 

påvirke virksomhetens konkurransesituasjon.  

 

Det er bare opplysninger som det er “av konkurransemessig betydning å hemmeligholde“, 

som omfattes av taushetsplikten. Ifølge forarbeidene ligger det to begrensninger i begrepet 

“av konkurransemessig betydning å hemmeligholde“. For det første må opplysningene 

være hemmelige, de kan ikke være alminnelig tilgjengelig andre steder.75 Det kreves ikke 

her at opplysningen er alminnelig kjent i vid forstand. Det er tilstrekkelig at den er kjent 

eller tilgjengelig blant aktørene som kan påvirke konkurransesituasjonen. For det andre 

følger det av uttrykket “å hemmeligholde“ at opplysningen, for at den skal være vernet, må 

være av “en viss betydning“ og av en slik art at det er “naturlig å rekne med at en i 

                                                   
73 Ot.prp. nr 3 (1976-77) s. 15, Bjerke (2011) s. 229 
74 NOU 1984:27 s. 74, Bjerke (2011) s. 229 
75 Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 22  
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vedkommende virksomhet anse det som en hemmelighet“.76 Det skal altså praktiseres et 

vesentlighetskrav jf. uttalelsene i forarbeidene. Opplysningene må dermed være av 

vesentlig betydning for å oppfylle lovens krav til hemmeligholdelse.  

 

3.2.4 Unntak i straffeprosessloven § 61 c 

Fra hovedregelen om taushetsplikt har straffeprosessloven flere unntak, som vi blant annet 

finner i strpl. § 61 c. Det er unntakene som hjemler politiet og påtalemyndighetens adgang 

til å videreformidle informasjonen til skattemyndighetene. Straffeprosessloven § 61 c 

inneholder i første ledd ulike unntak fra taushetsplikten, oppregnet i punktene 1-10. Det er 

imidlertid kun de unntakene som har størst betydning for informasjonsutvekslingen med 

skattemyndighetene som vil behandles. 

 

3.2.5 Utveksling i politiet og påtalemyndighetens interesse 

I følge straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 2 er taushetsplikten etter strpl. § 61 a ikke 

til hinder for at “opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, 

blant annet kan de brukes i forbindelse med etterforskning, saksforberedelse, avgjørelse, 

gjennomføringen av avgjørelsen, oppfølgning og kontroll“. Fortrinnsvis kan man si at strpl. 

§ 61 c første ledd nr. 2 regulerer situasjonen der utveksling av opplysninger skjer i politiet 

og påtalemyndighetens i egen interesse.  

 

Bestemmelsen innebærer at politiet og påtalemyndigheten, til tross for 

taushetspliktbestemmelsen i strpl. § 61 a, kan la andre få adgang eller kjennskap til 

opplysningen når dette skjer for å oppnå det formål den er innhentet for. Hva som menes 

med formålet er eksemplifisert gjennom en oppregning av de ulike faser i 

straffesaksgangen, og oppregningen er ikke uttømmende.77 

                                                   
76 Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 22 
77 Hjort og Torgersen (2008) s. 122  
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Da strpl. § 61 c første ledd nr. 2 sammen med de øvrige taushetspliktbestemmelsene fra  

§§ 61 a – e, kom inn i straffeprosessloven i 1987 ble det i forarbeidene til 

straffeprosessloven ikke redegjort nærmere for hvordan bestemmelsen skal forstås. Den er 

imidlertid en direkte gjengivelse av påtaleinstruksens78 taushetspliktbestemmelser. Disse er 

igjen utformet etter mønster fra taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven79  

§ 13b første ledd nr. 2, og skulle ha samme innhold som denne. Det er derfor naturlig å gå 

til forarbeidene til ny påtaleinstruks80 og forvaltningsloven81 når bestemmelsens nærmere 

innhold skal fastlegges, ettersom disse har revelans ved tolkningen og anvendelsen av strpl. 

§ 61 c første ledd nr. 2. 

 

Av forarbeidene til påtaleinstruksen og forvaltningsloven kan man slutte at det ikke gjelder 

et prinsipp om fri utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom ulike 

forvaltningsorganer.82 Dette gjelder selv om det består et samvirke eller samarbeid mellom 

organene om løsning av offentlige oppgaver.83 Informasjonsutveksling mellom 

påtalemyndigheten og skattemyndigheten kan dermed bare skje etter dette alternativet hvis 

det tar sikte på å løse påtalemyndighetens oppgaver etter strpl. § 61 c første ledd nr. 2. I 

utgangspunktet innebærer dette at politiet bare kan formidle opplysninger til 

skattemyndighetene når dette gjøres for å belyse straffesaken. Bestemmelsen kan altså ikke 

brukes til kun å forfølge andre etaters oppgaver, som for eksempel skattemyndighetenes 

behov for innsyn i straffesaker for å kunne ilegge tilleggsskatt. 

 

                                                   
78 Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen i påtalemyndigheten 
79 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) 
80 NOU 1984:27 s. 78-79, foredraget til kongelig resolusjon 28. juni 1985 om regler om ordningen av 

påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).  
81 Ot.prp. nr. 3 (1976-77) 
82 Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 33 
83 Se Rt. 2008 s. 158 avsnitt 66 
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Når det er politiet og påtalemyndigheten som innhenter opplysningene, vil de alltid anses 

som å være innhentet med det formål å tjene til straffesakens opplysning. Det betyr ikke at 

det kun er politiet eller påtalemyndigheten som kan ha en berettiget interesse i at 

opplysningene blir forelagt. Dersom politiet og påtalemyndigheten har behov for å legge 

fram opplysningene for andre, hindrer det ikke fremleggelse at også mottakeren av 

opplysningene har nytte av disse ved utførelsen av egne arbeidsoppgaver.84 Det avgjørende 

er om fremleggelsen begrunnes ut fra hensynet til etterforskningen og gjennomføringen av 

straffesaken.  Et eksempel som kan belyse dette ytterligere er situasjoner hvor informasjon 

fra politiet vil sette mottakeren i stand til å foreta egne undersøkelser, som igjen kan 

frembringe nye opplysninger som politiet har bruk for i sin etterforskning. Ved at politiet 

for eksempel gir skattemyndighetene opplysninger om en mistenkelig transaksjon, kan 

skattemyndighetene undersøke dette nærmere for å fremskaffe ytterligere opplysninger.  

 

Politiet og påtalemyndigheten vil kunne ha behov for bistand i form av å forelegge 

kontrollorganet straffesaksopplysninger i straffesakens interesse, uten hensyn til om 

kontrollorganet selv har nytte av dem eller ikke. Strpl. § 61 c første ledd nr. 2, vil da 

utgjøre hjemmel for en slik informasjonsutveksling. 

 

3.2.6 Transocean-kjennelsen 

Adgangen til utveksling av opplysninger fra påtalemyndigheten til skattemyndighetene var 

gjenstand for prøving i Rt. 2008 s. 158 (Transocean). Høyesterett vurderte for det første i 

hvilken utstrekning påtalemyndigheten kan overlevere beslaglagt materiale til 

skattemyndighetene til bruk i ligningssak når dette skjer i påtalemyndighetens interesse.  

 

Saken gjaldt spørsmålet om påtalemyndigheten, som ledd i etterforskning hadde adgang til 

å overlevere beslaglagte dokumenter, herunder advokatkorrespondanse, til 

skattemyndighetene for vurdering av endring av ligning og eventuell tilleggsskatt. 

                                                   
84 Bjerke (2011) s. 242 
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Spørsmålet oppsto i forbindelse med etterforskning av en sak om mulig skatteunndragelse 

hvor det var mistanke om at en omsetning på ca. ti milliarder kroner var forsøkt unndratt 

fra beskatning. Det gjaldt mistanke om overtredelse av lignl. § 12-1 nr. 1 bokstav a, jf.  

§ 12-2 nr. 1. Bestemmelsen fastslår at den som forsettlig eller grovt uaktsomt gir 

skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan straffes for grovt 

skattesvik når han eller hun forstår eller bør forstå at dette kan føre til skatte- eller 

avgiftsmessige fordeler. Medvirkning straffes på samme måte.  

 

Økokrim foretok et omfattende beslag. Deler av dette beslaget var korrespondanse mellom 

advokaten og selskapet, som i utgangspunktet var omfattet av beslagsforbudet i strpl. § 204 

første ledd jf. strpl. § 119. Samtidig kom unntaksbestemmelsen i strpl. § 204 annet ledd til 

anvendelse for de deler av beslaget som gjaldt forholdene omhandlet av 

mistankebeskrivelsen. Selskapet valgte likevel å gi Økokrim fullt innsyn i hele materialet, 

med det forbehold om at det ikke måtte overleveres til utenforstående. Som ledd i 

etterforskningen av straffesaken ønsket Økokrim likevel å overlevere det beslaglagte 

materialet til skattemyndighetene for vurdering av endringsligning og tilleggsskatt. 

Selskapet motsatte seg dette, og hevdet blant annet at EMK art. 8 var til hinder for 

utlevering av korrespondansen. 

 

Høyesterett behandlet først spørsmålet om påtalemyndigheten i egen interesse har adgang 

til å overlevere beslaglagt materiale til skattemyndighetene til deres bruk i 

ligningsbehandlingen etter strpl. § 61 c første ledd nr. 2. 

 

Partene i saken var enige om at strpl. § 61 c første ledd nr. 2 gir påtalemyndigheten adgang 

til å gi tjenestemenn fra ligningsetaten tilgang til dokumentene slik at påtalemyndigheten 

kan nyttiggjøre seg ligningsekspertise ved etterforskningen og gjennomføringen av 

straffesaken. Selskapet var imidlertid uenig i at strpl. § 61 c første ledd gir hjemmel for at 

det beslaglagte materialet, som overleveres til skattemyndighetene, også kan brukes som 

grunnlag for eventuell endringsligning når overleveringen skjer i påtalemyndighetens 

interesse. 
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Ettersom strpl. § 61 c første ledd nr. 2 er en direkte gjengivelse av påtaleinstruksens 

taushetspliktbestemmelser, som igjen er utformet etter mønster fra 

taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13 flg., startet førstvoterende med å 

undersøke disse forarbeidene for å fastlegge bestemmelsens nærmere innhold.  

Av disse forarbeidene sluttet Høyesterett at det ikke gjelder noe prinsipp om fri utveksling 

av taushetsbelagte opplysninger mellom ulike forvaltningsorganer, selv om disse organene 

samarbeider om løsning av offentlige oppgaver. Høyesterett uttalte videre i kjennelsen i 

avsnitt 66: “Skal dokumenter med slike opplysninger overlates til andre organer enn det 

organet som besitter dokumentet, kan det etter forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 2 

bare skje med sikte på å løse avgiverorganets egne oppgaver. Det samme må gjelde for 

straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 2“.  

 

Høyesterett vurderte videre forarbeidene til ligningsloven. Etter å ha vurdert disse, 

konkluderte flertallet i Høyesterett med at ingen av uttalelsene i forarbeidene tilsier at de 

beslaglagte opplysningene ikke skal kunne overleveres skattemyndighetene til bruk i 

ligningssaken, når dette skjer i påtalemyndighetens interesse.85 Uttalelsene i forarbeidene 

gjaldt den motsatte situasjon; dvs. overlevering av beslaglagt materiale når dette kun er i 

skattemyndighetenes interesse.86 I slike tilfeller vil overlevering ikke være begrunnet ut fra 

hensynet til etterforskningen og gjennomføringen av straffesaken. Dette er en annen 

situasjon enn den som Høyesterett sto overfor her.87 Selv om det er begrensninger med 

hensyn til hvilke opplysninger skattemyndighetene kan få overlevert i egen interesse, 

fastslår retten at dette ikke er avgjørende for hva påtalemyndigheten kan overlevere til 

skattemyndighetene som ledd i straffesaken. Høyesterett uttaler ved gjennomgangen av 

forarbeidene at de ikke gir noen indikasjoner på at det foreligger en begrensning av 

                                                   
85 Hjort og Torgersen (2008) s. 123 
86 Hjort og Torgersen (2008) s. 123 
87 Hjort og Torgersen (2008) s. 123 
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påtalemyndighetens handlefrihet tilsvarende begrensningen i skattemyndighetenes adgang 

til å kreve fremlagt opplysninger etter ligningsloven.  

 

3.2.7 Utveksling i skattemyndighetenes interesse 

Mens problemstillingen i forrige avsnitt var påtalemyndighetens adgang til å utveksle 

informasjon med skattemyndighetene når dette skjer i førstnevntes interesse, er temaet her 

adgangen til informasjonsutveksling når dette skjer i skattemyndighetenes interesse. 

 

Informasjonsutveksling kan i slike tilfeller foretas med hjemmel i strpl. § 61 c første ledd 

nr. 8. Bestemmelsen sier at opplysninger kan gis til andre enn sakens parter når dette har 

“særskilt hjemmel i lov eller i generell instruks fastsatt av Kongen“. Påtaleinstruksens 

regler om dokumentinnsyn i § 4-2 og § 16-5 andre ledd er en slik generell instruks fastsatt 

av kongen, og faller dermed inn under dette unntaket. Disse bestemmelsene sett i 

sammenheng med strpl. § 61 c første ledd nr. 8, tilsier at politiet og påtalemyndigheten 

under etterforskningen av en straffesak kan utveksle informasjon med skattemyndighetene 

selv om dette kun er i skattemyndighetenes interesse. 

 

Adgangen til å utveksle informasjon i slike tilfeller er nærmere beskrevet i den ovenfor 

nevnte Transocean-kjennelsen. Saken gjaldt spørsmålet om hva påtalemyndigheten kan 

overlevere skattemyndighetene som ledd i straffesaken, men Høyesterett gjennomgår i en 

obiter dictum-drøftelse, ligningslovens forarbeider.  

 

Selskapet hadde blant annet anført at skattemyndighetene gjennom påtalemyndighetens 

beslag bare kunne få utlevert taushetsbelagte dokumenter som de selv kunne kreve fremlagt 

av skattyteren. Spørsmålet var altså for Høyesterett om fremleggelsesplikten etter 

ligningsloven også er avgjørende for hvilke opplysninger påtalemyndigheten kan 
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overlevere til skattemyndighetene etter strpl. § 61 c første ledd nr. 8, når utleveringen kun 

er i skattemyndighetenes interesse.88 

 

Høyesterett vurderte her forarbeidene til ligningsloven. Ved vedtakelsen av ligningsloven i 

1980 ble skattemyndighetene gitt egen ransakings- og beslagsrett hos skattyter. Denne 

beslagsretten ble imidlertid opphevet før den trådte i kraft. Uttalelser i forbindelse med 

opphevelsen talte for at overleveringsadgangen etter strpl. § 61 c første ledd nr. 8 er 

begrenset til det som skattyter plikter å fremlegge etter ligningsloven. Det samme gjorde et 

brev datert 22. februar 1983 fra Justisdepartementet til Finansdepartementet inntatt som 

vedlegg til Innst. O. nr. 17 (1983-1984). Høyesteretts uttalelser i forbindelse med 

vurderingen av disse forarbeidene gir holdepunkter for at adgangen til å overlevere 

informasjon fra påtalemyndigheten til bruk i ligningssak er forskjellig avhengig av om 

overleveringen skjer i påtalemyndighetens eller skattemyndighetenes interesse.89 Dersom 

overleveringen skjer i sistnevntes interesse er denne adgangen begrenset til opplysninger 

skattemyndighetene selv kunne ha innhentet. 

 

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om dette er en god løsning på problemstillingen 

ettersom den medfører noen subtile grenser. Det blir i realiteten opp til påtalemyndigheten 

å bestemme selv etter en konkret vurdering når informasjonen skal utveksles med 

skattemyndighetene. I straffesaker hvor det foreligger mistanke om skatteunndragelse vil 

vilkåret for overlevering dermed som regel være oppfylt. For påtalemyndigheten vil det i 

saker hvor det er mistanke om grov skatteunndragelse av et betydelig omfang kunne være 

avgjørende for påtalemyndigheten å få vurderinger fra skattemyndighetene ved 

etterforskningen av om ligningslovens straffbarhetsvilkår er oppfylt.90 

 

                                                   
88 Hjort og Torgersen (2008) s. 130 
89 Hjort og Torgersen s. 131 
90 Se avsnitt 91. 
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Løsningen som Høyesterett valgte vil videre kunne medføre en skranke for utvekslingen 

mellom påtalemyndigheten og skattemyndighetene. Det må trolig innfortolkes en 

begrensing for mindre kompliserte saker der det ikke er tvil om at mistenkte er skyldig i 

skatteunndragelse. I slike tilfeller vil skattemyndighetenes vurdering være overflødig, og 

påtalemyndigheten vil således ikke ha noe reelt behov for å få deres vurdering, og det bør 

da heller ikke være adgang til å foreta overlevering begrunnet i politi og 

påtalemyndighetens interesse. 

 

3.3 Skattemyndighetenes taushetsplikt 

Ansatte i skatteetaten har taushetsplikt etter lignl. § 3-13 i saker som omhandler skatt. 

Forvaltningsloven gjelder ikke for saker som behandles etter ligningsloven jf. lignl. § 1-2.91  

Taushetsplikten omfatter all kunnskap en ansatt får om en persons eller et selskaps formue, 

inntekt, personlige og økonomiske situasjon. Hensynet bak bestemmelsene om 

taushetsplikt er å verne skattyteren mot at opplysninger skattemyndighetene tilegner seg 

om deres individuelle forhold, blir kjent for uvedkommende.92 Taushetsplikten hindrer for 

det første vedkommende saksbehandler fra aktivt skriftlig eller muntlig, å drøfte skattyters 

forhold med andre. For det andre må taushetsbelagte opplysninger behandles og 

oppbevares på forsvarlig måte slik at det ikke oppstår risiko for at uvedkommende får 

tilgang til dem.93 

 

3.3.1 Hvilke opplysninger er underlagt taushetsplikt 

Bestemmelsens nr. 1 første punktum angir hvilke opplysninger som i utgangspunktet faller 

inn under taushetsplikten. For det første omfatter det noens “formues- eller 

inntektsforhold“. Alle opplysninger som skattemyndighetene har om noens private 

økonomiske forhold er dermed taushetsbelagt etter denne bestemmelsen. Formues- og 
                                                   
91 Det er gjort unntak fra dette for forvaltningsloven kap VII om forskrifter. 
92 Se Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) om § 3-13 
93 Lignings-ABC 2012/13 s. 1168 
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inntektsforhold vil for eksempel omfatte opplysninger om hvem som er eier av en 

eiendel.94 For det andre omfatter taushetsplikten noens “økonomiske eller bedriftsmessige 

forhold“. Dette omfatter blant annet opplysninger om produksjons- eller salgsmetoder, 

rabattordninger, forbindelse med banker, og kundekrets mv.95 For det tredje gjelder 

taushetsplikten også opplysninger om “personlige forhold“. Innholdet av begrepet 

“personlige forhold“ er ikke nærmere definert, men det følger av forarbeidene til 

ligningsloven at det skal tilsvare forvaltningsloven § 13 andre ledd første punktum.96 Til 

forskjell fra strpl. § 61 a første ledd regnes ikke fødested, fødselsdato, statsborgerskap, 

sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted som personlige opplysninger etter bestemmelsen. 

Med mindre opplysninger som røper et klientforhold eller lignende må anses som 

personlige.97 At skattemyndighetene ikke har taushetsplikt innebærer imidlertid ikke en 

plikt til å utlevere opplysningene. Det er da opp til skattemyndighetene etter en 

helhetsvurdering å avgjøre om opplysningene skal gjøres tilgjengelige.98 

 

3.3.2 Hvem er “uvedkommende“  

Skattemyndighetene plikter å hindre at “uvedkommende“ får adgang til taushetsbelagte 

opplysninger. Som et utgangspunkt er andre offentlige etater uvedkommende. Etter reglene 

om taushetsplikt skal for eksempel skattemyndighetene og folkeregistermyndighet anses 

som to atskilte myndighetsområder. 

 

Det følger av forarbeidene at påtalemyndigheten ikke er å anse som “uvedkommende“ når 

straffesaken angår skatt.99 Dette var også løsningen etter skattelovens tidligere § 129.100 

                                                   
94 NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser 
95 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 25 
96 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 73  
97 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 25 
98 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 24 
99 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 25 
100 Ligningsloven § 3-13 avløste den tidligere § 129 i skatteloven av 18. august 1911 nr. 8 
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Motsatt er det antatt i forarbeidene at skattemyndighetene har taushetsplikt dersom 

påtalemyndigheten etterforsker mulige overtredelser av andre bestemmelser enn 

skattelovgivningen. Etter en lovendring av ligningsloven i 1992, hvor bokstav f ble endret 

slik at det fremgår klart at opplysninger kan gis i straffesaker, har det imidlertid liten 

praktisk betydning å trekke opp grensen for når politiet og påtalemyndigheten anses som 

“uvedkommende“. 

 

Unntak fra skattemyndighetenes taushetsplikt finner vi blant annet i ligningsloven § 3-13 

nr. 2 i bokstav a til k. Flere unntak finner vi også oppregnet i bestemmelsens nr. 3 til 8. 

Disse har imidlertid mindre interesse for informasjonsutvekslingen mellom 

påtalemyndigheten og skattemyndighetene, og vil derfor ikke bli behandlet nærmere.  

 

Etter lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav a til k er taushetsplikten etter nr. 1 ikke til hinder for at 

opplysninger gis i de nevnte tilfellene. Det følger av forarbeidene at utformingen av 

unntakene i nr. 2 er slik at de også omfatter en del tilfeller hvor mottakeren av 

opplysningen egentlig ikke er å anse som “uvedkommende“ etter hovedregelen nr. 1, men 

at praktiske og pedagogiske hensyn taler for at de likevel er tatt med i lovteksten.101 

 

For skattemyndighetenes utveksling av informasjon med påtalemyndigheten er det særlig 

lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav f, som er av interesse. Det er imidlertid flere av de andre 

bestemmelsene i nr. 2 som også kunne passet på forholdet. Et spørsmål som da reiser seg, 

er om forholdet mellom skattemyndighetene og påtalemyndigheten reguleres uttømmende 

av nr. 2 bokstav f, eller om også noen av de andre unntakene i nr. 2 kan komme til 

anvendelse. 

 

Både ordlyden i nr. 2 bokstav a, bokstav b, samt bokstav d, åpner for å være hjemmel for 

dette. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav f, at lovgiver i 

                                                   
101 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 31 
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utgangspunktet mente å regulere informasjonsutvekslingen mellom påtalemyndigheten og 

skattemyndighetene uttømmende ved denne bestemmelsen.102  

 

3.3.3 Innenfor skattemyndighetenes forvaltningsområde 

Ligningsloven sondrer mellom straffesaker innenfor og utenfor skattemyndighetenes 

forvaltningsområde. Det er således ulike vilkår som gjelder for at informasjonsutveksling 

kan skje. Det gjelder ingen begrensninger hvis opplysningene gjelder en sak innenfor 

forvaltningsområdet. Ut fra ordlyden i bestemmelsen er skattemyndighetene innenfor sitt 

forvaltningsområde gitt en mer eller mindre “fri“ adgang til å videreformidle opplysninger 

til politi og påtalemyndighet så lenge det gjelder en straffesak.103 Straffesaksvilkåret tolkes 

her vidt. Det er lagt til grunn at vilkåret om straffesak er oppfylt så lenge det kan utvikle 

seg til en straffesak i fremtiden.104 

 

Spørsmålet er så hvilke saker som hører inn under skattemyndighetenes 

forvaltningsområde. Det følger av uttalelser i forarbeidene til endringsloven til lignl. § 3-13 

nr. 2 bokstav f, at straffesaker på skattemyndighetenes eget forvaltningsområde, vil i første 

rekke si straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelse mv. etter ligningsloven, 

folketrygdloven, merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven. I slike saker kan 

opplysninger alltid legges fram. 

  

3.3.4 Utenfor skattemyndighetenes forvaltningsområde 

Hvis mistanken gjelder at en skatteyter har begått en straffbar handling utenfor 

skattemyndighetenes forvaltningsområde, kan opplysninger bare gis til politiet og 

                                                   
102 I Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) på side 33 heter det under overskriften “særlig om forholdet til politi og 

påtalemyndighet“: “I utkastet § 3-13 nr. 2 f har departementet samlet forslagene om unntak fra taushetsplikten 

overfor politi og påtalemyndighet“. 
103 Gjems-Onstad (2011) s. 110 
104 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) s. 43 
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påtalemyndigheten dersom vilkårene i lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav f annet punktum er 

oppfylt. Det er her et krav om at det foreligger rimelig grunn til mistanke om en forbrytelse 

med strafferamme høyere enn 6 måneder. Tidligere var mistankekravet formulert som 

“skjellig grunn til mistanke“. Med endringen til “rimelig grunn til mistanke“, var 

meningen å gi en oppmykning i forhold til tidligere praksis.105 Ved å endre formuleringen 

fra “skjellig grunn til mistanke“ var meningen å gi et vurderingstema som ville være lettere 

for forvaltningen å forholde seg til, som igjen ville føre til en større informasjonsutveksling 

og en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. 

 

Når skattemyndighetene skal gi opplysninger til politi og påtalemyndighet må 

skattemyndighetene foreta en selvstendig vurdering og ta stilling til om mistankevilkåret 

anses oppfylt. Det må foretas en konkret sannsynlighetsvurdering om det foreligger 

“rimelig grunn til mistanke“ om det straffbare forholdet. Forarbeidene gir en del føringer 

for denne bedømmelsen. Det samme gjør Riksadvokatens rundskriv nr. 3/ 1999 106 hvor 

innholdet i strpl. § 224 er omtalt. Skattemyndighetene må tolke og anvende begrepet 

“rimelig grunn til mistanke“ på samme måte som straffeprosesslovens § 224 første ledd 

som er bestemmelsen om når det kan iverksettes etterforskning. Ved tolkningen av 

“rimelig grunn“ vil derfor strpl. § 224 være retningsgivende for vurderingen, selv om 

vilkårene ikke er identiske.107 Det er særlig tre momenter som vil være av betydning for om 

det foreligger “rimelig grunn“. Disse momentene er sannsynlighet, proporsjonalitet og 

saklighet.  

 

I sannsynlighetsvurderingen må graden av mulighet for at det foreligger et straffbart 

forhold vurderes.108 Skattemyndighetene bør som et utgangspunkt ha opplysninger av en 

                                                   
105 Ot.prp. nr. 21 (1991-92) s. 28 
106 Rundskriv fra Riksadvokaten nr. 3/1999 
107 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) s. 50 
108 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) s. 50 
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viss notoritet om både arten og omfanget av det straffbare forholdet.109 Videre bør det 

inneha noen avgrensinger til hvor og når det straffbare forhold har funnet sted, før det gis 

opplysninger videre til politi og påtalemyndighet. Det er imidlertid ikke et krav om at 

mistanken er rettet mot en bestemt person. Hvor stor grad av sannsynlighet som kreves vil 

variere med alvorlighetsgraden av det straffbare forholdet. Det kreves mindre grad av 

sannsynlighet ved mistanke om alvorlige lovovertredelser enn ved mindre alvorlige 

forhold.110  Det må videre foretas proporsjonalitetsvurdering av om det straffbare forholdet 

er så alvorlig at opplysningene burde gis til politiet og påtalemyndigheten. Momenter i 

denne vurderingen vil blant annet være hvilke etterforskningskritt som er aktuelle, og 

videre om etterforskningen vil være inngripende overfor den som rammes. Ved et mulig 

alvorlig straffbart forhold skal det mindre til for å foreta etterforskning enn ved mistanke 

om mindre alvorlige forhold. Vurderingen må videre være saklig. Det må ikke foretas 

utenforliggende hensyn, i så fall vil det ha karakter av myndighetsmisbruk. 

 

Mistankevilkåret vil være det samme uavhengig av om skattemyndighetene utleverer 

opplysninger på eget initiativ, eller om opplysningene utleveres etter en konkret forespørsel 

fra politiet eller påtalemyndigheten. Som hovedregel vil imidlertid vilkårene anses oppfylt i 

de tilfeller hvor politiet allerede etterforsker en sak og har behov for skatteopplysninger. 

Etter strpl. § 224 kan det ikke utledes noe krav om mistanke om en allerede begått straffbar 

handling for at etterforskning kan settes i gang.111 Det er heller ikke etter lignl. § 3-13 nr. 2 

bokstav f, et krav om at det foreligger mistanke om en allerede begått straffbar handling for 

at skattemyndighetene skal kunne formidle informasjon til politi og påtalemyndighet. 

Proporsjonalitetsvurderingen tilsier imidlertid at det bare vil være aktuelt å formidle en slik 

mistanke dersom det gjelder et svært alvorlig straffbart forhold.112 Som et eksempel nevner 

forarbeidene utveksling av opplysninger i forbindelse med planlegging eller forberedelser 

                                                   
109 Lignings-ABC 2012/13 s. 1171 
110 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) s. 50 og Gjems-Onstad (2011) s. 112 
111 Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) s. 43 og Riksadvokatens rundskriv 
112 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) pkt. s. 50 
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av en terrorhandling jf. strl. § 147 a. Selv om sannsynligheten er liten for at det er hold i 

opplysningene, tilsier alvorlighetsgraden at det bør være adgang til å informere.113 

 

Selv om mistankevilkåret i dag er formulert som “rimelig grunn til mistanke“ er det likevel 

ikke intensjonen at mistanker av enhver karakter skal meddeles politiet og 

påtalemyndigheten uten videre. Skattemyndighetene skal fortsatt for hvert enkelt tilfelle 

vurdere om det, alle forhold tatt i betraktning, er tilstrekkelig tungtveiende grunner til å gi 

ut opplysningene.  

 

Mistanken må gjelde en overtredelse “som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 

måneder“. Strafferammevilkåret innebærer at straffebudet som mistenkes overtrådt, må ha 

en strafferamme på mer enn 6 måneder. Det er den lovbestemte strafferammen som gjelder, 

ikke hvilken straff en forventer vil bli ilagt.114 Strafferamme på inntil 6 måneder oppfyller 

ikke vilkåret. Der det følger av bestemmelsen at annen straff kan ilegges i tillegg til 

fengselsstraff på 6 måneder, anses imidlertid vilkåret oppfylt.  

 

Strafferammevilkåret utgjør således en rettslig skranke for skattemyndighetenes mulighet 

til å overlevere informasjon til politiet og påtalemyndigheten, når det er mistanke om at 

skattyter har begått en straffbar handling utenfor skattemyndighetenes forvaltningsområde.  

 

Hensynet til skattyter tilsier at innsamlede ligningsopplysninger behandles fortrolig, og 

ikke blir spredt unødig. Hensynet tilsier således at skattyter skal være beskyttet mot 

politietterforskning med mindre det gjelder mistenkelige tilfeller av en viss grovhet.115 

Krav til minste strafferamme sikrer at en slik overleveringsadgang ikke misbrukes. 

 

                                                   
113 Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) pkt. s. 50 
114 Ot.prp. nr. 21 (1991-1992) s. 33 
115 Ot.prp. nr 42 (2002-2003) s. 55 
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4 Rettssaksfasen 

4.1 Innledning 

Utgangspunktet i norsk straffe- og sivilprosess er prinsippet om fri bevisføring. Dette 

innebærer at det som utgangspunkt ikke gjelder noen begrensninger i hvilke type 

bevismidler partene kan påberope seg i en straffesak. Partene står med andre ord fritt til å 

legge frem ethvert relevant bevis som belyser saken.116 I sivilprosessen er dette lovfestet i 

tvisteloven § 21-3 første ledd første punktum. Prinsippet om fri bevisføring kommer ikke 

eksplisitt til uttrykk i den någjeldende straffeprosessloven, men det antas å ha solid 

forankring i norsk rett, og kommer til uttrykk gjennom blant annet forarbeider og 

rettspraksis.117  

 

Det er imidlertid anerkjent at prinsippet om fri bevisføring har sine grenser. Det er gjennom 

lovgivning og rettspraksis utviklet flere unntak fra dette utgangspunktet som vi finner 

eksempler på i strpl. §§ 117-120 og i tvisteloven kapittel 22. 

 

4.2 Bevisforbud i straffesaker 

4.2.1 Bevis om opplysninger undergitt yrkesmessig taushetsplikt 

Strpl. § 119 forbyr domstolene å ta imot vitneførsel av leger, prester og advokater118 etc., 

om noe som er “betrodd dem i deres stilling“. Denne gruppens taushetsplikt betegnes ofte 

som yrkesmessig eller kallsmessig taushetsplikt, noe som synliggjør at taushetsplikten er 

knyttet til utøvelsen av et yrke hvor det er påkrevd et særlig vern om taushetsplikten. Som 

tidligere nevnt er taushetsplikten for advokater straffesanksjonert gjennom strl. § 144. 

                                                   
116 Andenæs, (2008) s. 168 
117 Se Straffelovskomiteens innstilling 1969 s. 197 og Rt. 2008 s. 605 (avsnitt 13) 
118 Det fremgår av særlovgivningen hva som kreves for å falle inn under yrkesgruppene i § 119. For hvem 

som faller inn under yrkesgruppen “advokater“, se dstl. § 220. 
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Et grunnleggende hensyn bak vitneforbudsregelen i strpl. § 119 er å gi taushetsplikten et 

effektivt vern i straffesaksbehandlingen. De hensyn som ligger til grunn for taushetsplikten 

utgjør således en vesentlig del av begrunnelsen for vitneforbudsreglene. Formålet med 

bevisforbudet er å verne tillitsforholdet og beskytte kommunikasjonen mellom advokaten 

og klienten. Klienten skal ikke måtte unnlate å søke advokatbistand, av frykt for at 

advokaten senere skal vitne mot ham. For at det skal være mulig for advokaten å utføre 

jobben sin og gi gode råd til klienten, er han avhengig av gjensidig tillit og åpenhet.  

 

For at et vitneforbud etter strpl. § 119 skal komme til anvendelse, må opplysningene være 

“betrodd“ advokaten. Begrepet skal tolkes vidt, og omfatter i utgangspunktet det som 

advokaten “i egenskap av sitt yrke og som ledd i klientforhold innhenter eller får tilgang til 

på vegne av klienten“.119 Både muntlige og skriftlige meddelelser er å anse som betroelser 

som er vernet av taushetsplikten, og dermed omfattet av bevisforbudet i strpl. § 119. 

Opplysninger som er undergitt taushetsplikt kan således heller ikke legges frem som 

dokumentbevis. Regelen tilsvarer strpl. § 204 første ledd. 

 

Bevisforbudet gjelder videre alle opplysninger som kan sies å være betrodd yrkesutøverne 

“i deres stilling“. For advokater gjelder bevisforbudet således det som advokaten i 

egenskap av sitt yrke og som ledd i et klientforhold innhenter eller får tilgang til på vegne 

av klienten. Opplysninger som advokaten får på andre måter faller dermed utenfor. Etter 

rettspraksis er det bare “den egentlige advokatvirksomhet – juridisk bistand og rådgivning“ 

i og utenfor rettergang som anses som advokatvirksomhet, og som dermed vernes av 

bevisforbudet.120 

 

Vitneforbudet opphører dersom den som har krav på hemmelighold samtykker i at vitnet 

blir ført eller at dokumenter blir fremlagt, eller dersom forklaringen er nødvendig for å 

forebygge at en uskyldig blir straffet. 

                                                   
119 Rt. 2006 s. 1071 og Bjerke (2011) s. 462. 
120 Rt. 2008 s. 645 avsnitt 47 
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4.2.2 Ulovlig eller utilbørlig fremskaffet bevis 

En annen omstendighet som kan gi grunnlag for å oppstille et unntak fra prinsippet om fri 

bevisføring, er at beviset er fremskaffet på en ulovlig eller utilbørlig måte. 

 

Det følger av rettspraksis at spørsmålet om bevisforbud avgjøres etter samme prinsipper 

både på straffe- og sivilprosessens område. Bevisforbudsregelen som følger av tvl. § 22-7 

er ment å være en kodifisering av gjeldende rett.121 Rettspraksis og forarbeider på 

sivilprosessens område vil dermed kunne ha relevans, selv om den konkrete avveiningen 

kan tenkes å falle annerledes ut på strafferettens område. 

 

Etter rettspraksis er det formulert som et grunnvilkår at beviset enten må være ulovlig eller 

utilbørlig ervervet for at beviset skal avskjæres.122 Den handling som har ført til ervervet av 

beviset, må dermed ha vært ulovlig eller utilbørlig for at beviset skal nektes ført.  

 

4.2.3 Nærmere om uttrykkene “ulovlig“ og “utilbørlig“ ervervet bevis 

Det første spørsmålet som må avklares er hva som menes med at et bevis er “ulovlig 

ervervet“. Ut fra en alminnelig språklig forståelse av ordlyden innebærer det at ervervet av 

beviset har skjedd i strid med formell lov eller forskrift. Et beviserverv foretatt i strid med 

generelle bestemmelser som anses som rettslig bindende, vil således være ulovlig 

ervervet.123 

 

Det neste spørsmålet er om det er en nødvendig betingelse at beviset er ervervet på ulovlig 

måte, eller om det er tilstrekkelig at ervervet er i strid med en ulovfestet rettsnorm. I 

prinsippavgjørelsen Rt. 1991 s. 616, hvor en arbeidsgiver foretok hemmelige videoopptak 

av ansatte på grunn av mistanke om underslag, uttalte Høyesterett på side 623: “Selv om 

                                                   
121 NOU 2001:32 
122 Rt 2003 s. 1266 
123 Eckhoff (2001) s. 39 
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det kan være noe diskutabelt om hemmelig video-opptak på arbeidsplasser rammes av 

positive lovbestemmelser, er det etter min oppfatning klart at fremgangsmåten medfører et 

slikt inngrep i den personlige integritet at den ut fra alminnelige personvernhensyn i 

utgangspunktet bør anses uakseptabel. Dette må etter min mening være tilstrekkelig til at et 

slikt bevis i denne sammenheng bedømmes under synsvinkelen ulovlig ervervet bevis“. 

  

Det er nærliggende å forstå førstvoterendes uttalelse som at det ikke er avgjørende om 

ervervet av beviset er i strid med en lovfestet rettsnorm. Et beviserverv kan således være 

ulovlig ervervet, selv om det ikke rammes av en positiv lovregel.124 Det kan på bakgrunn 

av dette legges til grunn at begrepet “ulovlig ervervet bevis“ omfatter både de tilfeller hvor 

det foreligger brudd på en positiv lovregel og ulovfestet rett. 

 

Det finnes videre eksempler i rettspraksis på bevisforbud, hvor beviset har vært “ulovlig 

eller utilbørlig ervervet“.125 Spørsmålet er hva som menes med at et bevis er “utilbørlig 

ervervet“. Denne kategorien har en mer uklar avgrensning. I tvisteloven valgte man ordet 

utilbørlig fremfor ulovlig, nettopp for å markere at spørsmålet om bevisforbud ikke er 

avhengig av at beviservervet har skjedd i strid med formell lov. 

I Rt. 2007 s. 920 ser Høyesterett ut til å bruke uttrykkene “utilbørlig og ulovlig“ om 

hverandre. Øyen mener at det ikke er behov for en skarp avgrensning av 

utilbørlighetsbegrepet, og at det først og fremst må ses på som et terminologisk 

virkemiddel.126 

 

Det kan dermed ut fra rettspraksis og juridisk teori være noe usikkert i hvilken grad det er 

nødvendig å skille mellom begrepene ulovlig og utilbørlig, men de er uansett å anse som to 

alternative grunnvilkår for bevisavskjæring. 

 

                                                   
124 Torgersen (2009) s. 9 
125 Rt 2003 s. 1266, Rt. 2011 s. 1324 
126 Øyen (2010) s. 425 
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Den første delen av vurderingen som domstolene må foreta ved avgjørelsen av om et bevis 

skal avskjæres har blitt behandlet tidligere i oppgavens del 2, og det vises derfor til 

drøftelsene som er gjort der. 

 

At beviset er ulovlig eller utilbørlig fremskaffet er imidlertid et nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig vilkår for bevisavskjæring. Dersom domstolen etter en konkret vurdering 

kommer til at beviset er fremskaffet på en ulovlig eller utilbørlig måte, slik at grunnvilkåret 

for bevisavskjæring er oppfylt, må den vurdere om beviset skal avskjæres eller tillates ført. 

Det er denne delen av domstolens vurdering som vil bli behandlet her. 

 

4.2.4 Nærmere om vurderingen av om et ulovlig eller utilbørlig bevis skal 

avskjæres eller tillates ført 

I hvilken utstrekning et ulovlig eller utilbørlig ervervet bevis kan føres for domstolene, har 

i straffeprosessen ikke vært gjenstand for lovregulering. Det følger av forarbeidene at 

lovgiver har overlatt den nærmere løsningen av spørsmålet til rettspraksis og juridisk 

teori.127 I forarbeidene til straffeprosessloven uttales det at et ulovlig ervervet bevis som 

“hovedregel“ kan føres, men det åpnes samtidig opp for bevisavskjæring i de tilfeller hvor 

“lovgrunnen tilsier det motsatte“ eller det vil være “støtende“ å benytte seg av beviset når 

det er innhentet i strid med gjeldende regler. Denne hovedregelen er senere fulgt opp i 

rettspraksis i Rt. 2006 s. 582, hvor Høyesterett uttalte at “det klare utgangspunktet i norsk 

rett er at eventuelle feil ved innhenting av bevis ikke er til hinder for at beviset føres“.128  

 

4.2.5 Gjentatt eller fortsatt krenkelse 

Ved bevissikring i straffesaker som omhandler skatt, vil det særlig være forklaring gitt av 

skattyter som påtalemyndigheten ønsker å legge frem. Det er derfor interessant å undersøke 

                                                   
127 Straffelovskomiteens innstilling av 1969 s. 197. Tilsvarende uttales i Ot.prp. nr. 35 (1978-1979) s. 139 
128 Se dommens avsnitt 22 
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i hvilken grad domstolen godtar en fremleggelse av et slikt bevis, selv om det er innhentet 

på en ulovlig eller utilbørlig måte. 

 

Særlig Rt. 1999 s. 1269 “Fengselsbetjentdommen“ angir vilkåret om bevisavskjæring hvis 

føringen av beviset innebærer en fortsatt eller gjentatt krenkelse. Faktum var her at en 

fengselsbetjent var mistenkt for å ha hjulpet en innsatt med å rømme fra fengselet. Under 

etterforskningen mot fengselsbetjenten innledet politiet et samarbeid med en annen av de 

innsatte ved fengselet. Fengselsbetjenten sa seg villig til å hjelpe den innsatte med å flykte 

fra fengslet, men han krevde et vederlag for dette som etter avtale skulle leveres av en 

mellommann på utsiden. Mellommannen var en politibetjent som påtalemyndigheten hadde 

utstyrt med skjult mikrofon og båndopptaker. Under samtalen mellom fengselsbetjenten og 

mellommannen innrømmet betjenten at han hadde hjulpet den innsatte å flykte. Høyesterett 

anså denne fremgangsmåten for å være i strid med vernet mot tvungen selvinkriminering, 

og opptaket ble derfor avskåret som bevis. 

 

I bevisvurderingen uttalte Høyesterett i dommen på side 1272 at det: “ved vurderingen av 

om et ulovlig ervervet bevis skal tillates ført må det blant annet legges vekt på om føringen 

av beviset vil innebære en gjentakelse eller fortsettelse av det rettsbrudd som skjedde ved 

ervervet av beviset. I tilfeller hvor føring av beviset vil representere en gjentakelse eller 

fortsettelse av rettsbruddet, må beviset normalt nektes ført. I andre tilfeller må det bero på 

en interesseavveining“. 

 

Det følger således av domspremissene at det først skal foretas en vurdering av om beviset 

vil innebære en fortsettelse eller gjentakelse av det rettsbrudd som skjedde ved ervervet. 

Hvis dette ikke er tilfellet skal man løse bevisforbudsspørsmålet etter en 

interesseavveining. 
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4.2.6 Hva ligger i at føring av beviset vil innebære en gjentakelse eller fortsettelse 

av det rettsbrudd som skjedde ved ervervet? 

 

Det finnes i liten grad rettspraksis som bidrar til å klargjøre hva som menes med fortsatt 

eller gjentatt krenkelse. Etter Rt. 1999 s. 1269 er det fortsettelse av det “rettsbruddet“ som 

ble begått ved ervervelsen av beviset som rammes av bevisavskjæring. I juridisk teori 

fremhever Øyen i sin artikkel at bruken av ordet rettsbrudd kan “forstås slik at det må 

foreligge en gjentatt eller fortsatt krenkelse av den bevissikringsskranken som ble brutt i 

forbindelse med bevissikringen. Alternativt kan ordet forstås slik at det avgjørende er om 

ulovligheten krenket de hensyn som bevissikringen skal beskytte, og om bruk av 

informasjonen som bevis innebærer en gjentatt eller fortsatt krenkelse av disse 

hensynene“.129 Han mener at det er den siste betraktningsmåten som må være den korrekte. 

Dette synspunktet er i samsvar med Torgersens syn. Han angir at det må skje en 

“sammenligning av interesser som vernes av den krenkende ervervsnorm på den ene side 

og de interesser som vil bli krenket ved bevisføringen på den annen“.130 

 

Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være vanskelig å fastslå hvilken interesse den aktuelle 

lovregel tar sikte på å beskytte, og i tillegg vil en lovregel ofte beskytte flere interesser.  

 

4.2.7 Kan det tenkes tilfeller der beviset vil bli tillatt ført selv om det vil være en 

gjentatt krenkelse? 

En bevissikring i strid med mistenktes vern mot selvinkriminering kan således være av en 

slik karakter at det er naturlig å anse det som et gjentatt eller fortsatt rettsbrudd. Spørsmålet 

er imidlertid om gjentatt eller fortsatt krenkelse alltid kan begrunne et bevisforbud der et 

bevis er sikret gjennom brudd på mistenktes vern mot selvinkriminering, eller om et slikt 

bevis i visse tilfeller tillates ført. 
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Rettspraksis etter Rt. 1999 s. 1269 viser at vilkåret gjentatt eller fortsatt krenkelse ikke 

alltid kan begrunne bevisavskjæring der et bevis er sikret gjennom et brudd på mistenktes 

vern mot selvinkriminering. I Rt. 2003 s. 1814 hadde to uniformerte polititjenestemenn 

som ledd i etterforskningen av en mulig promillekjøring, gått for langt i en samtale med 

mistenkte uten å opplyse ham om taushetsretten jf. strpl. § 232. Spørsmålet om den 

manglende orienteringen ledet til bevisavskjæring, ble imidlertid ikke drøftet ut fra vilkåret 

gjentatt eller fortsatt krenkelse. Høyesterett mente at saken skilte seg klart fra 

fengselsbetjentdommen, og at bevisavskjæringsspørsmålet derfor måtte avgjøres ut fra en 

interesseavveining. Høyesteretts konklusjon etter interesseavveiningen var at beviset 

uansett ville ha blitt ført. 

 

At Høyesterett valgte en annen løsning i Rt. 2003 s. 1814 enn i Rt. 1999 s. 1269, skyldes 

nok at i den første saken, hvor orienteringsplikten i strpl. § 232 ikke var overholdt, var 

mistenkte klar over at han snakket med politiet. Han visste dermed at informasjonen han 

gav, kunne bli benyttet mot ham i en eventuell senere straffesak. At det gjøres en slik feil i 

forbindelse med beviservervelsen medfører vanligvis et mindre inngrep i mistenktes rett til 

å forholde seg taus. I Rt. 1999 s. 1269 var mistenkte imidlertid ikke klar over at han 

snakket med politiet. Han var dermed fratatt retten til å forholde seg taus. Det dreide seg 

med andre ord om en feil som utgjorde et betydelig inngrep i mistenktes rett til å forholde 

seg taus.131 

 

4.2.8 Interesseavveiningen  

Hvis ikke føringen av beviset vil representere en gjentatt krenkelse, vil løsningen avgjøres 

ut fra en interesseavveining. I Rt. 1999 s. 1269 fremholdt Høyesterett på side 1272:“Ved 

denne avveiningen må det blant annet legges vekt på grovheten av den krenkelse som ble 

begått ved ervervelsen av beviset, om den som satt med beviset pliktet å forklare seg eller 
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utlevere dette, hvor alvorlig eller viktig saken er, og bevisverdien av beviset“. Ettersom 

utgangspunktet er fri bevisførsel, er imidlertid terskelen for bevisavskjæring satt relativt 

høyt i disse tilfellene. 

 

4.2.9 Ransaking og beslag som bevis 

At det er en relativt høy terskel for bevisavskjæring, kan illustreres gjennom tilfellene der 

politiet har foretatt ulovlig ransaking. Ulovlig ransaking kan knytte seg til brudd på alle de 

normene som regulerer ransakingsadgangen og gjennomføringsmåten, og således omfatte 

mange ulike typesituasjoner.132  

 

I Rt. 2006 s. 582 foretok politiet beviserverv i strid med mistankekravet. I denne saken 

hadde politiet foretatt ransaking av en bil uten at det forelå skjellig grunn til mistanke om et 

lovbrudd. Den ulovlige ransakingen resulterte i funn av et ladd våpen og ammunisjon, som 

bilføreren innrømmet var hans. Til tross for at hjemmelsvilkårene ikke var oppfylt ved 

ransakingen, godtok Høyesterett, i en obiter dictum-drøftelse, bruk av våpenfunnet som 

bevis i straffesaken.  

 

Retten mente at bevisføringen ikke kunne sies å medføre noen gjentakelse eller fortsettelse 

av det rettsbrudd som fant sted ved ransakingen. De vesentligste sidene av 

interessekrenkelsen knyttet seg til selve forstyrrelsen av privatsfæren i forbindelse med 

undersøkelsene, og gjentas ikke ved bevisføringen. Høyesterett la videre til grunn i 

dommens avsnitt 24 at heller ikke en interesseavveining tilsa bevisforbud: “Etter min 

mening er det klart at beviset heller ikke kunne vært avskåret på grunnlag av en 

interesseavveining. Avskjæring kunne riktignok ha en pedagogisk effekt ved at politiet fikk 

en ekstra oppfordring til å overholde det materielle og formelle vilkår for ransaking. Men 

som sitatet foran viser, har lovgiveren akseptert at et bevis kan føres selv om det knytter 

seg formelle feil til det. Og i vår sak ville som nevnt politiet hatt materiell hjemmel for 
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ransaking dersom det var kjent med pistolen og ammunisjon eller i alle fall hadde et faktisk 

grunnlag for å ha skjellig grunn til mistanke“. 

 

De hensyn som Høyesterett trekker inn ved interesseavveiningen er blant annet 

disiplineringshensyn, som veies opp mot hensynet til sakens opplysning. Videre legger 

retten vekt på krenkelsens karakter. Selv om ikke mistankekravet, og dermed vilkåret for 

ransaking, var oppfylt, hadde politiet tross alt benyttet en metode som lovgivningen på 

nærmere vilkår åpner for. 

 

Det kan imidlertid stilles spørsmål om dette er en overbevisende argumentasjon. Torgersen 

hevder at det innebærer “en viss perspektivforskyvning når Høyesterett først viser til at 

lovgiver har akseptert at bevis kan føres til tross for at det knytter seg formelle feil til det, 

for så å vise til at politiet “ville hatt“ materiell hjemmel gitt andre faktiske omstendigheter. 

Dette endrer jo ikke at det faktisk ikke var tale om noen formell feil i saken, men derimot 

ransaking i strid med et materielt vilkår, nemlig mistankekravet“.133 Han peker videre på at 

retten burde problematisert disiplineringshensynet nærmere, og at det er særlig viktig at 

man vokter om lovens grenser når denne typen aktiv etterforskningsstrategi benyttes.134  

 

På bakgrunn av avgjørelsen Rt. 2006 s. 582, må det imidlertid legges til grunn at det er et 

nokså begrenset rom for bevisavskjæring som følge av ulovlig ransaking, selv om 

uttalelsene vedrørende det ulovlige beviservervet er et obiter dictum. 

 

 

                                                   
133 Torgersen (2009) s. 349 
134 Torgersen (2009) s. 350 



 58

4.3 Bevisavskjæring i sivile saker 

4.3.1 Er terskelen for bevisforbud lik i straffeprosessen og sivilprosessen? 

Spørsmålet er om terskelen for bevisforbud er lik i straffeprosessen og sivilprosessen, eller 

om det er en høyere terskel i straffesaker enn i sivile saker. 

Et skille mellom de to prosessformene kunne eventuelt begrunnes ut fra hensynet til sakens 

opplysning. Hensynet anses generelt sett viktigere i straffesaker enn i sivile saker, og at det 

på bakgrunn av dette derfor skal mer til for å oppstille bevisforbud i straffesaker.135 På 

bakgrunn av rettspraksis er det imidlertid ikke grunnlag for å hevde at det er en høyere 

terskel for bevisforbud i straffesaker.136  

 

4.3.2 Bevis om opplysninger undergitt yrkesmessig taushetsplikt 

En tilsvarende bestemmelse om forbud mot forklaringer som er underlagt yrkesmessig 

taushetsplikt jf. strpl. § 119, finnes i tvl. § 22-5.  Bestemmelsene har langt på vei 

sammenfallende utforming og innhold. Dette skyldes blant annet at reglene bygger på en 

avveining av de samme hensyn. For å forhindre dobbeltbehandling vises det derfor til 

fremstillingen som er gjort i oppgavens punkt 4.2.1 

 

4.3.3 Grunnvilkåret for bevisavskjæring 

I tvl. § 22-7 er grunnvilkåret for bevisavskjæring at det dreier seg om et bevis som er 

“fremskaffet på en utilbørlig måte“. Domstolen må på samme måte som ved 

bevisavskjæring i straffeprosessen, først ta stilling til om fremskaffelsen av beviset kan 

karakteriseres som utilbørlig. Den første delen av vurderingen som domstolene må foreta 

ved avgjørelsen av om et bevis skal avskjæres har blitt behandlet tidligere i oppgavens del 

2. Det vises derfor til fremstillingen som er gjort der. 

 
                                                   
135 Øyen (2010) s. 426 
136 Rt. 2009 s. 1526 avsnitt 28 



 59

Dersom retten kommer til at grunnvilkåret er oppfylt, må den deretter gå over i vurderingen 

av om beviset skal avskjæres eller tillates ført tross manglene ved innhentingen. Det skal 

således her som i straffeprosessen foretas en vurdering i to trinn. 

 

4.3.4 Nærmere om uttrykket “utilbørlig“ 

Det følger av tvl. § 22-7 at retten i særlige tilfeller kan avskjære bevis som er fremskaffet 

på en “utilbørlig“ måte. En naturlig språklig forståelse av uttrykket “utilbørlig“ tilsier at 

beviset er skaffet til veie på en kritikkverdig måte. 

 

Av forarbeidene til tvisteloven følger det at tvl. § 22-7 var ment å kodifisere den tidligere 

ulovfestede regelen om ulovlig ervervet bevis.  Videre følger det av forarbeidene at 

uttrykket “utilbørlig“ er valgt framfor “ulovlig“ for å presisere at bestemmelsen også får 

anvendelse på bevis som er ervervet ved kritikkverdige midler, uten at fremgangsmåten 

nødvendigvis strider mot formell rettsregel.137  

 

Det må på bakgrunn av dette kunne legges til grunn at grunnvilkåret for bevisavskjæring i 

tvl. § 22-7 vil være oppfylt ved enhver form for lovstrid. Alvorlighetsgraden av lovbruddet 

vil først bli vektlagt ved den etterfølgende vurdering av om beviset skal avskjæres. Hvis 

beviset er ervervet ved et mindre alvorlig lovbrudd vil ikke momentene som taler mot 

fremleggelse gjøre seg gjeldende med samme styrke som ved mer alvorlige lovbrudd. Det 

vil i slike tilfeller sjelden bli tale om å fravike prinsippet om fri bevisføring og nekte en 

fremleggelse av beviset.  

 

4.3.5 Avveiningen av hvorvidt beviset skal nektes ført 

Av tvl. § 22-7 følger det at bevis som er skaffet til veie på en utilbørlig måte “kan“ nektes 

ført i “særlige tilfelle“. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier dermed at også 
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bevis som er utilbørlig ervervet som hovedregel skal tillates ført, og at det er 

bevisavskjæring som krever en begrunnelse. Av forarbeidene følger det at uttrykket 

“særlige tilfelle“ er brukt for å vise at bestemmelsen har et snevert anvendelsesområde.138 

 

Bevis som er fremskaffet på en utilbørlig måte, skal ikke automatisk avskjæres. Hvorvidt 

det er grunnlag for avskjæring må vurderes konkret i den enkelte sak. På tilsvarende måte 

som i straffeprosessen er en utilbørlig ervervelse av beviset en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig betingelse for å nekte det ført. Det følger av forarbeidene at det i tillegg kreves 

at føring av beviset vil medføre en krenkelse av tungtveiende personvern- eller 

rettssikkerhetshensyn. At det er en “kan“-regel innebærer at disse hensynene i tillegg må 

være tilstrekkelig tungtveiende til å gå foran prinsippet om fri bevisføring.139  

 

Det følger både av rettspraksis og forarbeidene at spørsmålet om beviset skal avskjæres må 

“avgjøres etter en bred avveining, der både prinsipielle hensyn og forholdene i den 

konkrete sak må tas i betraktning“.140 Etter forarbeidene må det foretas en samlet vurdering 

av en rekke ulike hensyn og momenter for å avgjøre hvorvidt et utilbørlig ervervet bevis 

skal avskjæres eller tillates ført.141 

 

For å tillate bevis som er ervervet på en utilbørlig måte, teller særlig hensynet til sakens 

opplysning og den betydning det har å oppnå materielt riktig avgjørelse. For at domstolen 

skal kunne komme til et materielt riktig resultat, er retten avhengig av at saksforholdet blir 

så godt opplyst som mulig. Dersom beviset nektes ført kan det medføre at retten treffer 

avgjørelsen på mangelfullt eller uriktig grunnlag. Dette må veies opp mot det prinsipielt 

betenkelige i å tillate bevis som er ervervet ved kritikkverdige midler.142 
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Et hensyn som taler for bevisavskjæring er at det vil kunne virke preventivt. Dersom 

domstolen inntar en restriktiv holdning til bevis som er ervervet på utilbørlig måte, kan 

dette bidra til at tjenestemenn hos skattemyndighetene i fremtiden vil anstrenge seg for å 

overholde reglene ved bevisinnhentingen. 

 

At det kan virke støtende å tillate bevisføringen er også et hensyn som kan tale for å 

avskjære utilbørlig ervervet bevis.143 Dersom domstolene godkjenner bruk av utilbørlige 

midler, kan dette bidra til å svekke rettsvesenets anseelse.144 Det vil imidlertid også kunne 

krenke den alminnelige rettsfølelsen og svekke tilliten til domstolen hvis personer som har 

begått klanderverdige forhold, går fri på grunn av små formelle feil i forbindelse med 

innhentingen av beviset.145 Dette hensynet kan altså trekke i begge retninger avhengig av 

den konkrete saken og er således ikke et entydig moment.146 

 

Andre momenter i vurderingen er for det første hvor alvorlig krenkelsen er. Jo grovere 

fremgangsmåte skattemyndighetene har benyttet i forbindelse med bevissikringen, desto 

sterkere taler det for et bevisforbud. Det er uttalt i forarbeidene at beviset bør avskjæres 

dersom det er “fremskaffet ved en alvorlig straffbar handling som er foretatt i den 

hensikt“.147 Det vil således ha betydning om lovbruddet som er begått ved beviservervet er 

begått forsettlig eller i god tro ved vurderingen av om beviset skal avskjæres.  

 

For det andre er det et moment om det ble begått en materiell integritetskrenkelse eller 

brudd på formelle regler ved ervervelsen av beviset. Ved brudd på formelle regler vil 

normalt hensynet til sakens opplysning måtte tillegges vekt.  
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Et tredje moment er overtredelsens betydning for bevisverdien. Med bevisverdi menes 

beviset pålitelighet. Ved at bevis er ulovlig innhentet, kan påliteligheten være svekket. Det 

vil være mindre behov for å føre bevis av hensyn til sakens opplysning, hvis ikke beviset er 

pålitelig.148 I slike tilfeller vil det være rom for å legge vekt på andre hensyn, ettersom 

hensynet til sakens opplysning ikke gjør seg gjeldende med samme styrke.  

 

Til slutt er det et moment ved vurderingen av om beviset kan føres, om det ville vært mulig 

å skaffe til veie opplysningene på annen måte.149 

 

4.3.6 Kan det stilles opp et vilkår om en gjentatt eller fortsatt krenkelse ved føring 

av beviset i sivilprosessen? 

Som drøftet i punkt 4.2.5, gjør vilkåret om fortsatt krenkelse seg spesielt gjeldende i 

straffesaker, der bevis innhentet i strid med selvinkrimineringsvernet jf. strpl. § 232 og 

EMK art. 6 nr.1, vil kunne avskjæres. Spørsmålet er om det samme vilkåret gjør seg 

gjeldende i sivile saker.  

 

Ettersom det følger av tvl. § 22-7 at bevisavskjæring kun er aktuelt i “særlige tilfeller“, må 

det forutsettes at bevis som innebærer en gjentatt eller fortsatt krenkelse vil være et tilfelle 

som faller inn under bestemmelsens ordlyd.150  

 

Øyen mener at det på bakgrunn av en tolkning av uttalelsene i forarbeidene om hensyn som 

er av betydning ved avgjørelsen av bevisavskjæring,151 må legges til grunn at vilkåret også 

gjør seg gjeldende i sivilprosessen.152 Robberstad er imidlertid ikke enig i dette 

synspunktet. Hun mener at vilkåret om en gjentatt eller fortsatt krenkelse ikke er særlig 
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sentralt i sivile saker. Som begrunnelse for dette viser hun til at ordlyden i tvl. § 22-7 

fokuserer på hvordan beviset ble fremskaffet, og ikke på føringen av det i retten etterpå.153 

 

I Rt. 2007 s. 920 (Scancem) som gjaldt et sivilt søksmål om krav om erstatning mot en 

tidligere ansatt, uttaler Høyesterett i avsnitt 57: “Sammenholdt med det som er uttalt i 

avsnittet foran om bevisforbud etter norsk rett får dermed en tillatelse til å fremlegge 

dokumentene ikke samme karakter av en ny krenkelse overfor A. De preventive hensyn har 

dermed ikke samme vekt som ved ulovlige video-opptak“. 

 

På bakgrunn av rettspraksis vil det dermed være nærliggende å nekte beviset ført hvis 

føringen av det, vil innebære en gjentatt eller fortsatt krenkelse. Dette vil være et moment 

som taler for bevisavskjæring, men det kan imidlertid ikke utelukkes at retten etter en 

konkret vurdering likevel kommer til at beviset kan føres. 

 

4.3.7 Forholdet til EMK art. 6 

Et spørsmål er om det er i strid med retten til rettferdig rettergang i EMK art. 6 nr. 1 å føre 

ulovlig eller utilbørlige bevis. I forarbeidene til tvisteloven det imidlertid antatt at norske 

domstoler har lagt til grunn en strengere norm enn EMD på dette området.154 Bruk av 

ulovlig eller utilbørlig ervervet bevis vil potensielt kunne krenke retten til rettferdig 

rettergang i EMK art. 6 nr. 1. EMD har imidlertid tatt som utgangspunkt at man av 

bestemmelsen ikke kan utlede noe generelt og prinsipielt forbud mot å føre ulovlig 

ervervede bevis.155 EMD fokuserer mer på om rettergangen som helhet kan anses som 

“fair“, ved om krenkelsen har hatt reell betydning for bevisverdien og muligheten for 

kontradiksjon om bevisets innhold.156 Norsk rett antas dermed å være i samsvar med 

kravene som oppstilles i EMK art. 6 nr. 1. Bestemmelsen innebærer derfor trolig ikke en 
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ytterligere begrensning i adgangen til å føre utilbørlig ervervede bevis ut over det som 

følger av norsk rett. 
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5 Avsluttende bemerkninger 

For å kunne avdekke og effektivt rettsforfølge straffbare brudd på skattelovgivningen, er 

samarbeid mellom påtalemyndigheten og skattemyndighetene viktig.  Sett fra et 

håndhevingssynspunkt er mulighetene regelverket gir for informasjonsinnhenting og 

informasjonsutveksling nødvendige for en effektiv behandling. Mistenkte har på sin side 

behov for kontroll med spredningen av de opplysningene han gir. For mistenkte er det 

videre viktig at påtalemyndigheten og skattemyndighetene oppfyller kravene til 

rettssikkerhet under saksbehandlingen. Konvensjonen stiller ikke bare krav til 

lovgivningens innhold, men også til myndighetens praktisering av loven. Mange 

rettssikkerhetsgarantier i straffeprosessen savner imidlertid fortsatt sidestykke i 

sivilprosessen, selv om EMDs tolkning av EMKs siktetbegrep, medfører at 

rettssikkerhetsgarantiene i større grad også gjør seg gjeldende i sivilprosessen.  

 

Hvis en sak kommer for retten er utgangspunktet fri bevisføring, men dersom et bevis er 

fremskaffet på utilbørlig måte kan det i særlige tilfeller avskjæres jf. tvl. § 22-7. 

Mesteparten av litteraturen på dette området er imidlertid kun sentrert rundt hva som er 

reglene når saken skal behandles i retten. Hva som er reglene når saken befinner seg på 

vedtaksstadiet er ikke grundig behandlet i juridisk teori. Som nevnt innledningsvis i 

oppgaven kan en av årsakene til dette være at problemstillingene i de to 

saksbehandlingsstadiene er relativt like. Likevel burde det i juridisk teori diskuteres om 

tilsvarende regler og hensyn gjør seg gjeldende også når saken befinner seg på 

vedtaksstadiet. 
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