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HOR1NG —FORSLAG TIL LOV OM UNDERSOKELSER AV ULYKKER OG
HENDELSER I FORSVARET

1nnledning
Det vises til departementets horingsbrev av 23. mai 2014. Saken gjelder forslag til lov om
undersokelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. Loven reviderer det gjeldende regelverk
på området, samt gir foringer på tiltak som skal profesjonalisere undersokelsesarbeidet i
Forsvaret.

Generalad  okatens merknader

2.1 Undersokelsevinstansens autoritet og myndighet
Det fremgår under punkt 2.1.2.5 at undersokelsesinstansen gjennom sitt organisatoriske
oppheng må plasseres slik at den naturlig får autoritet for å sikre tyngde bak videre
oppfølging av rapportenes anbefalinger. Generaladvokaten stotter dette argumentet og har
forstått at det allerede er et faktum at FHK har blitt etablert som egen organisatorisk enhet
med direkte aduang til etatens leder, Forsvarssjefim. Generaladvokaten er av den oppfatning
at den organisatoriske plasseringen ikke kun er viktig for å sikre nødvendig
gjennomslauskraR i etterkant av at tiltak er identifisert, men ogsa pa selve
undersokelsesstadiet, når sporsmålet om hvorvidt det skal nedsettes undersokelseskommisjon
avklares, samt på hvilken måte dette skal gjennomføres.

Generaladvokaten vil også benytte anledningen i denne omgang til å bemerke at de samme
argumenter for organisatorisk oppheng som fremføres for FHK bor vurderes med tanke på
etterforsking som utfores av militærpolitiet, gjerne parallelt med undersokelser som utlbres



av FHK. Et viktig tilleggsargument når det gjelder etterforsking, både i disiplinær og
stralTeprosessuell sammenheng, er at det påhviler rettslige krav til uavhengighet fra
kommandokjeden. Dette folger blant annet av den europeiske menneskerettighetskonvensjon
artikkel 2, som implisitt setter et slikt krav når statlige aktorer har tatt livet av en person som
faller inn under statens jurisdiksjon.I Et slikt krav gjelder ikke for undersøkelseskommisjoner
av den type det her er tale om. Selv om det i punkt 6.3.1.3 fremgår at stridsrelaterte hendelser
og kamphandlinger faller utenfor lovforslagets virkeområde, påpekes at en undersøkelse i
regi av en undersokelseskommisjon, slik dette er regulert i utkastet, antas ikke å oppfylle
kravet etter blant annet EMK art. 2 til uavhengig undersokelse av et forhold, da det er en
forutsetning at en slik undersøkelse skal kunne lede til disiplinær- eller strafferettslig
sanksjon om det er grunnlag for det.2

2.2 Saklig virkeonirade
Generaladvokaten støtter departementets tørslag om at loven (under visse forutsetninger) gis
anvendelse på aktiviteter i etater med særlig tilknytning til Forsvaret. Senest i 2013 var
militær påtalemyndighet involvert i etterforskingen av en sprengningsulykke på Hjerkin, hvor
Forsvarsbygg angivelig var ansvarlig for aktiviteten. Hendelsen var etter generaladvokatens
oppfatning en ulykke som etter det fremlagte lovforslag ville ledet til nedsettelse av en
undersokelseskommisjon. Så langt generaladvokaten kjenner til ble det ikke nedsatt
undersokelseskommisjon og heller ikke gjort vurderinger av hvorvidt dette skulle gjøres på et
tidlig nok tidspunkt etter hendelsen. Arsaken er etter generaladvokatens oppfatning at det var
uklarheter rundt ansvarsforhold, rapporteringsrutiner og ansvar for eventuelt å iverksette en
undersokelseskommisjon. Slik lovforslaget er utformet vil dette være tilfredssfillende for å
ivareta behovet for undersøkelseskommisjon ved hendelser i disse etatene.

2.3 Forklaringsplikt
Det heter i horingsnotatet punkt 2.1.3 at det "i tråd med vernet mot selvinkriminering" ikke
foreligger noen forklaringsplikt i dagens system. Denne uttalelsen innbyr til et par
bemerkninger. For det forste eksisterer det en forklaringsplikt i dagens system i den forstand
at det foreligger en straffebestemmelse (milltær straffelov § 46) som setter straff for den som
overfor en tbresatt avgir et usant svar i tjenesteanliggende. Det er verdt å merke seg at
militærpolitiet i denne sammenheng vil være "foresatt" jf. henvisningen i militær straffelov §
55. Med andre ord er militære tjenestemenn pålagt å svare sannferdig pa sporsmål i
tjenesteanliggende, men med den begrensning som ligger i retten til ikke å inkriminere seg
selv. Det bemerkes imidlertid at vernet mot selvinkriminering kan tenkes drastisk innsnevret i
militær sammenheng, for eksempel i stridssituasjoner hvor den militære lydighetsplikt
(herunder lørklaringsplikt) må gå foran i de tilfeller hvor militære hensyn tilsier dette. Se
ellers kommentarer neden for under punkt 2.3 for problemstillinger rundt unntakene for
arbeidsgivers sanksjonsmulighet, herunder disiplinær reaksjon (refselse).

2.4 Bevisbudsregel og sanksjoner,fra arbeidsgiver
Forbudet mot bruk av opplysninger som bevis i straffesak jf. lovforslagets § 24 er konkret og

1 EMD: Skeini and others v. the United Kingdom, 7. juli 2011 . Det heter i avsnitt 164 i dommen: 1The Court

has held that the procedural obligation under Artiele 2 continues to apply in diffieult security conditions,

including in a context of armed og videre 1...even in difricult security conditions, all reasonable

steps must be taken to ensure that an effective, independent investigation is conducted into alleged breaehes of

the right to lifeI. Og i punkt 167: 1For an investigation into alleged unlawful killing by State agents to be

efTective, it is necessary for the persons responsible for and carrying out the investigation to be independent

from those implicated in the events. This means not only a lack of hierarehical or institutional conneetion but

also a practical independence...1.

2 Ihid, avsnitt I 65 ou 166.
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snevert, i den forstand at det ikke dekker andre negative sanksjoner fra arbeidsaiver eller
foresatt. I hurinusnotatets punkt 6.7.4.3 under overskriften "Forbud mot sanksjoner fra
arbeidsuiver eller foresatt" fremuår departementets vurderinger rundt begrensninger i retten
til a ileage arbeidstaker sanksjoner på bakurunn av informasjon som fremkommer under
arbeidstakerens forklarinasplikt som foluer av utkastets § 16.1 nest siste avsnitt under punkt
6.7.4.3 fremuår det at vernet mot sanksjoner ikke skal gjelde dersom arbeidstakeren selv har
opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlia i forbindelse med ulykken eller hendelsen. Dette er
foreslått lovfestet i utkastets § 25 annet ledd.

Beurunnelsen for forbudet mot bruk av opplysninaer som bevis i straffesak er behovet for å
fremme en apenhetskultur, samt å sikre at en ikke krenker arbeidstakerens rett til å ikke bidra

til eaen domfellelse (vernet mot selvinkriminerina). Dette vernet folaer blant annet av EMK
artikkel 6 (retten til en rettferdiu rettergana). Når det gjelder sanksjoner fra arbeidsaiver som
ikke dreier seu om "bruk av opplysninger i en senere straffesak", droftes blant annet
forholdet til disiplinære sanksjoner i punkt 6.7.4.5. Departementets konklusjon er at
disiplinære sanksjoner ikke vil være forbudt så lenge refselsen ikke grunnes i opplysninaer
fremkommet under forklaringsplikt. Så lanat er dette greit. Generaladvokaten oppfatter
imidlertid horinasnotatet slik at unntaksreaelen om at det kan sanksjoneres mot arbeidstaker
som har opptrådt arovt uaktsomt eller forsettlia, selv om dette baseres pa opplysninaer avaitt
under forklarinasplikt, kan ileaues disiplinær reaksjon (refselse). Generaladvokaten stiller seu
tvilende til om dette er i tråd med vernet mot selvinkriminerina. I norsk rett er ikke refselse
beteanet som straff. Dette er imidlertid ikke avgjorende ved en vurdering av hvorvidt refselse
er straff i EMKs forstand og derved er "underlaat" vernet mot selvinkriminering. Det er
vanskelig å trekke noen klare grenser, men med bakarunn i det folaende bor departementet
etter aeneraladvokatens oppfatninu revurdere hvorvidt det er riktia å opprettholde muliaheten
for a ileguae refselse hasert på opplysninuer fremkommet under forklarinasplikt. Etter
aeneraladvokatens syn er det ikke det. I Ivorvidt denne problemstillinu ouså er aktuell for
andre potensielle neuative sanksjoner for arbeidsgiver bor ouså vurderes nærmere.

Zo/otukhindommen4
Den russiske soldaten Zolotukhin ble ilaut en administrativ sanksjon på tre daaer
«administrative detention» i medhold av Code of Administrative Offences art. 158 (minor
disorderly acts) for den forste episoden hvor han blant annet skjelte ut tjenestemennene.
Strafferammen for brudd på denne bestemmelsen var 15 daaer «administrative detention.»
EMD legger strafferammen til grunn4 og sporsmålet er om 15 daaer «administrative
detention» har relevante likhetstrekk med 20 dauer arrest som er konstant "strafferamme" i
alle disiplinærsaker jr. disiplinærloven § 5.

EMD kommer i denne saken til at den sanksjonen Zolotukhin ble ilaat innebar «straff» i
konvensjonens forstand. EMD tillegger ikke betydnina at Rusland ikke har karakterisert
sanksjonen som straff. Domstolen konstater videre at selv om den administrative
bestemmelsen kun rammer en konkret aruppe mennesker oa er beskrevet som «minor
disorderly acts» ekskluderer ikke dette at det kan dreie seg om straff etter P7-4. EMD
avslutter med å vurdere sanksjonens innhold og alvor. EMD sier at der sanksjonen kan
innebære en frihetsberovelse er dette en presumsjon for at sanksjonen er straff i
konvensjonens forstand, oa kan bare unntaksvis uå klar av straffebeurepet hvis sanksjonen
ikke har en alvorlia natur. EMI) fant ikke at slike unntak forela og konstaterte at handlinuens

kMD: Zolotukhin v Russia (2009). Application no. 14939/03, 10.02.09)

4 1MD: kngel and Others v. the Netherlands (1976) para 85. Application no. 5100/71; 5101/71; 5 I02/71;

5354/72; 5370/72, 08.06.1976.
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natur og sanksjonens alvor matte fore til at 15 dager «administrative detention» helt klart
innebar straff i EMKs5 forstand. Denne dommen taler for at refselse er å anse som straff etter
konvensjonen.

Siemenssaken

Et befal i Forsvaret ble i mars 2003 ilagt en bot pa 6000 kroner for brudd på militær
straffelov § 64, jf. disiplinærlovens § 5 for å ha mottatt diverse gaver fra en leverandor av
Forsvaret (Siemens) i anledning tjenesten. Forholdet ble anmeldt etter
korrupsjonsbestemmelsen i straffelovens § 276 a), men henlagt av økokrim på grunn av
16rholdet til P7-4. Henleggelsen ble påklaget av Forsvarsdepartementet. Riksadvokaten
opprettholdt henleggelsen i vedtak av 11. juni 2010. Riksadvokaten sluttet seg til økokrims
avgjorelse om at sanksjonen var å anse som «criminal charge» i EMKs forstand. Av dette
synes det klart at Riksadvokatens syn er at refselse må karakteriseres som straff i EMKs6
16rstand. (Siden det er strafferammen som legges til grunn er det uten betydning at det var bot
og ikke arrest som ble ilagt i den konkrete saken).

Sakene nevnt over gjaldt ikke konkret sporsmålet om retten til å forholde seg taus eller retten
til ikke å bidra til sin egen dom1611else var krenket, men derimot forbudet mot gjentatt
straffellor161uning jf. artikkel 4 i protokoll 7 til EMK. En eventuell refselse må også vurderes
opp mot begrepet "criminal charge" i EMK art. 6, men sakene antaslikevel å være relevante i
denne sammenheng da straffebegrepet i artikkel 4, protokoll 7 og EMK art. 6 antas å være
tilnærmet identiske. Etter dette antar generaladvokaten at vernet mot selvinkriminering også
delder i forhold til refselse etter disiplinærloven. Dette innebærer etter generaladvokatens
syn at det ikke er i tråd med EMK å opprettholde unntaksregelen om at refselse kan ilegges
arheidstaker som har opptrådt dovt uaktsomt eller forsettlig om man ved en slik refselse
bruker bevis arbeidstakeren har avdtt i medhold av opplysningsplikten som folger av
lovforslagets § 16.

Uavhengig av vurderingene over vil det også etter generaladvokatens oppfatning stride mot
den alminnelige rettsoppfatning hvis det, slik forslaget legger opp til, kan ilegges refselse for
et forhold som naturlig hadde endt opp som straffesak om bevisavskjæringsregelen i
forslattets § 24 ikke var til hinder for dette. Det settes dessuten sporsmålstegn ved hvorvidt
departementets onske om åpenhet vil oppfylles dersom arbeidstaker risikerer refselse om
denne "legger kortene på bordet- og erkjenner grovt uaktsomme eller forsettlige
handlinger/unnlatelser som det kan refses for. Dette strider mot deler av den argumentasjon
som benyttes om taushetsplikt og for innforing av regelen om bevisavskjæring i straffesak i
utkastets § 24.

Dersom unntaket i utkastets § 25 annet ledd om at arbeidstaker som har opptrådt grovt
uaktsomt eller forsettlig kan sanksjoneres (refses) opprettholdes bor det etter
generaladvokatens mening innfores en begrensning i opplysningsplikten som folger av
utkastets § 16. Denne begrensningen ma utformes på en måte som sikrer vernet mot
selvinkriminering.

2.5 InfOrmaslon som kan avverge strafibare handlinger eller ai uskyldige personer blir donn

Problemstillinger rundt dette er behandlet i horingsnotatets punkt 6.7.3.10. Generaladvokaten
vil knytte noen kommentarer til sporsmålet om hvorvidt medlemmer av
undersokelseskommisjon kan/skal avgi informasjon som kan avverge at uriktige personer blir

ENIK. protokoll 7 artikkel 4.

kiV1K protokoll 7 artikkel 4.
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tiltalt og dømt, samt avverge eller hindre virkningen av straffbare handlinger.

Både straffeloven § 139 og § 172 inneholder en straffrihetsregel, som innebærer at man ikke

kan tiltales/straffes for overtredelse av straffebestemmelser om brudd på taushetsplikt når

man gir taushetsbelagte opplysninger for å avverge en straffbar handling eller folgene av den

jfi § 139, eller unnlater a opplyse om omstendigheter som kan avverge at en uskylditz person

blir tiltalt og domt jf. § 172. Avvenzingsplikten etter strl. § 139 og § 172 gjelder altså uten

hensyn til taushetsplikt, uansett rettslig grunnlatt for taushetsplikten.

Det heter i horingsnotatets punkt 6.7.3.10 annet avsnitt at "Straffeloven § 172 gjelder

imidlertid ikke hvor opplysningene kan pådra vedkommende selv strafr. Det droftes

hvorvidt undersokelsesmyndighet eller andre som har mottatt opplysninger avgitt under

forklaringsplikt også kan påberope seg dette unntaket, noe departementet finner tvilsomt. Det

nevnes at unntak fra pliktene i § 139 og § 172 kan tenkes begrunnet i vernet mot

selvinkriminering.

Strl. § 139 og § 172 må etter generaladvokatens oppfatning Ibrstås slik at man ikke er unntatt

fra ågi opplysninger om dette kun grunnes i lovbestemt taushetsplikt, noe som vil være

tilfellet for medlemmer av en undersokelseskommisjon. Disse har altså en lovfestet

straffesanksjonert avvergingsplikt og er i den forbindelse unntatt fra sin ellers lovpalagte

taushetsplikt. I Ivorvidt det å gi opplysningene til politiet eller andre kan medlOre at det

fremkommer opplysninger som ellers ikke kunne vært avkrevd med begrunnelse i vernet mot

selvinkriminering, er en sak for seg. Det må paligge mottaker (normalt politi/påtalemyndighet

o2 domstoler) i sorge for at slike opplysninger ikke blir brukt i en straffesak når det vil stride

mot vernet mot selvinkriminering, og i denne sammenheng stride mot den foreslåtte

bestemmelsen om bevisforbud i utkastets § 24. Det samme vil gjelde i forhold til en eventuell

disiplinærsak, hvor ansvaret for ikke å benytte slike opplysninger som grunnlag for refselse

vil paligge den militære sjef med disiplinærmyndighet.

2.6 Forholdet til etterfOrsking

Ansvarsforhold og aktiviteter for undersokelsene er avgrenset mot etterforsking. noe som

kommer til uttrykk i utkastet til § I. Det heter blant annet at undersokelsene ikke skal ta

stilling til om det er grunnlag for disiplinære forfoyninger eller om det foreligger sivilrettslig

eller strafferettslig skyld og ansvar, samt at undersokelsene skal foregå uavhengig av annen

etterlOrskning eller undersokelse som helt eller delvis har slikt formål. Det er videre

fremhevet i horingsnotatets punkt 2.1.2.5 ("Responstid-) at det er avgjorende at

undersokelser kommer i gang så raskt som mulig for å sikre tilgang til vrakrester for de

ryddes ete. Generaladvokaten har ingen innvendinger til dette, men vil bemerke at det er

viktig å ha klare retningslinjer/kjøreregler Ibr hvem som har tilgang til et åsted (ulykkessted)

ott når man har slik tilgang. I saker hvor det potensielt kan foreligge et refsbart eller straffbart

er det viktig at undersokelseskomnlisjonen ikke foretar seg noe som kan hindre eventuell

bevissikring og annet som skal lOretas av kompetent etterforskingspersonell.

Det fremgår av straffeprosessloven § 216 at påtalemyndigheten, eller i patrengende til fel le

politimann, kan stenge bygning eller rom, sperre av bestemt område, forby flytting eller

beroring av bestemte ting, eller treffe liknende forholdsregler, for å sikre bevis. Regelen

gjelder tilsvarende for militærpoliti i etterforskingsoyemed jf. strpl. § 478. Hvordan

undersokelseskommisjoner skal forholde seg til dette er i liten grad beskrevet i

horingsnotatet. Det antas at undersokelseskommisjoner relativt hyppig vil undersoke

hendelser hvor det enten er foretatt formell avsperring eller lignende som nevnt i § 216, eller

dette kan være aktuelt. Det bør derfor foretas avklaringer opp mot en potensiell etterlOrsking.
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Det anbefales at departementet inntar en beskrivelse av undersokelsesmyndiahetens forhold
til etterforskinå. Det bor fremgå at undersokelseskommisjonen ma koordinere/avklare sitt
arbeid på et ulykkessted med politiet/militærpolitiet, som må ha fortrinnsrett av
bevissikrinashensyn når det er rimelia arunn til å undersoke om det foreliaaer straftbart eller
refsbart forhold jf. strpl. § 224 og Instruks for militærpolitiets virksomhet i fredstid punkt 52.
Beskrivelsen av dette bor primært inntas i loven, sekundært i forarbeidene.

Med vennlia hilsen

Lars Morten 3jorkholt
aeneraladvokat (kst.)
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