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Af højesteretsadvokat Jakob R. Möller, Island

Indledning

I Christian VII’s forordning fra 1793 står der „Enhver bør med fulkommen Til-
lid kunne betroe dem sin Velfærd, sit Tarv og sine Hemmeligheder.“1

Advokaters tavshedspligt af hensyn til deres klienter og samfundet er såle-
des ikke nogen ny opfindelse. Man kan sige at advokaters tavshedsret og deres
tavshedspligt er to sider, ikke modsatte men sideordnede sider af samme sag.
Advokaters tavshedspligt har i de mellemliggende århundreder konkretiseret sig
gennem retspræcedens, lovgivning og advokaternes etiske regler. Der findes en
del behandlinger af tavshedspligten. Der findes imidlertid så vidt mig bekendt
yderst få behandlinger i nordisk jura af advokaters tavshedsret. På grund af
kraftige ændringer i samfundet i de seneste årtier, på godt og ondt, er advoka-
ternes tavshedsret imidlertid blevet udsat for mere og mere pres.

Denne behandling er inddelt i to hovedafsnit:
a) Advokaters tavshedsret og tavshedspligt og
b) Nye trusler mod tavshedsretten.

Advokaters tavshedsret og tavshedspligt

Advokater har over for deres klienter pligt til at overholde fuldstændig fortro-
lighed om hvad de bliver betroet og ikke må offentliggøres. Vedrørende dette
kan man henvise til ovenstående forordning af Christian VII om at enhver bør
kunne betro dem sin velfærd, sin tarv og sine hemmeligheder. Selv om tavs-
hedspligten gælder forholdet til klienten, beror den ikke i sig selv på hans behov
i snævrere forstand.

Advokaters tavshedspligt er formuleret i de forskellige advokatsamfunds
etiske regelsæt og desuden enten i retspleje- og straffelovgivningen eller i særli-
ge love om advokater. Advokater inden for EU og EØS har en organisation
CCBE, Rådet for Advokatforeningerne i det Europæiske fællesskab. Organisati-
onen der er stiftet i 1960, udarbejdede et etisk regelsæt i 1988 der gælder for ad-
vokaters internationale arbejde men per se ikke for advokaters arbejde for i de-
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res hjemland for klienter med bopæl der for så vidt arbejdsopgaverne udeluk-
kende vedrører forhold der behandles i hjemlandet. Den retlige regulering af ad-
vokaters tavshedspligt vedrørende klientforhold er ordnet forskelligt i Europa. I
Frankrig blev advokaternes tavshedspligt lovfæstet allerede under Napoleon, i
straffeloven lige efter 1800 som var en del af kejserens omfattende lovgivnings-
arbejde der stadig i vidt omfang er gældende lov i Frankrig og nogle andre lan-
de. I lande som England, Skotland og Irland er reglerne udsprunget af retsprak-
sis og sædvaneret, sædvanligvis således at advokater er fritaget for den almene
lovlige pligt (legal professional privilege). Fælles for alle lande i EØS er at ad-
vokaters tavshedspligt i bred forstand er anført i loven på den ene eller den an-
den måde og at formålet overalt er det samme. Formålet med tavshedspligten er
ikke at beskytte den enkelte advokat eller hans klienter men at beskytte enhver
der har brug for råd og bistand fra en advokat til at opnå sin ret, og endvidere til
at sikre en rimelig og retfærdig sagsbehandling. Dette kan ikke opnås uden at
forholdet mellem advokat og klient er pålagt fortrolighed. Advokaternes rettig-
heder og pligter er således en vægtig del af beskyttelsen af den enkeltes rettig-
heder i et retssamfund. De eksisterer på grund af hensynet til almenvellet og er
ikke skabt for advokater af hensyn til dem.

En nærmere betragtning viser at der er tydelig forskel mellem på den ene
side advokaters pligt til loyalitet og fx revisorers. Det er ikke fordi den ene pligt
er finere eller vigtigere end den anden, men fordi loyalitetspligten gælder for-
skellige interessenter. Advokatens pligt til loyalitet gælder hans klient, og for-
målet er at sikre retssamfundets fundament. Revisorens loyalitetspligt gælder
almenvellet idet revisorer har pligt til at oplyse udenforstående parter der har in-
teresser at varetage, om resultaterne af det selskabs regnskaber som de revide-
rer. Revisorernes forpligtelser gælder således fx aktionærer i et selskab eller al-
mene investorer, ikke selskabets ledelse. Disse to professioners loyalitetsfor-
pligtelser må derfor være forskellige, på grund af deres karakter.

Den mest omfattende tavshedspligt har altid påhvilet forsvarere i straffesa-
ger; der er den næsten total med de eneste undtagelser at advokater ikke på
grund af tavshedspligten kan undlade at oplyse om planlagte forbrydelser som
deres klienter har tænkt sig at begå, og de har pligt til at forhindre at en uskyl-
dig bliver dømt. En advokat kan ikke lade som ingenting hvis hans klient har
betroet ham at han har tænkt sig at begå en bestemt forbrydelse. Forsvareren har
således pligt til at oplyse politiet om påtænkte forbrydelser.

Christian VII’s forordning havde sin oprindelse i en sag hvor man mistænk-
te en mand for at have taget ågerrenter. Man forlangte at hans advokat (søkrigs-
prokurør) afgav vidnesbyrd om hvad klienten havde betroet ham, men det næg-
tede han. Ved underretten blev manden dømt til at afgive vidnesbyrd, men den
domfældelse blev ikke stadfæstet ved Højesteret i 1793.2
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Selv om CCBEs etiske regler ikke gælder inden for enkelte advokatforbund
vedrørende advokaters normale daglige praksis, har en mængde advokatforbund
i vidt omfang i deres egne etiske regler taget udgangspunkt i forskellige bestem-
melser i de etiske regler.

Angående pligten til fortrolighed står der i CCBEs etiske regler artikel
2.3.1:

2.3 Confidentiality

2.3.1. It is of the essence of a lawyer's function that he should be told by his
client things which the client would not tell to others, and that he should be
the recipient of other information on a basis of confidence. Without the cer-
tainty of confidentiality there cannot be trust. Confidentiality is therefore a
primary and fundamental right and duty of the lawyer.

Islands Advokatforenings etiske regler indeholder i § 17 bestemmelser om pligt
til fortrolighed. Ved sidste revision af de etiske regler i år 2000, blev fortrolig-
hedsbestemmelsen strammet, hvilket jeg nu vil omtale nærmere. Bestemmelsen
lyder således i dansk oversættelse:

§ 17. En advokat skal aldrig uden definitiv retskendelse der vedrører ham
personlig, eller udtrykkeligt påbud i loven oplyse uvedkommende om akter
og oplysninger som advokaten har fået i sin professionelle virksomhed om
sin klient eller forhenværende klient.

Det nye i bestemmelsen er begyndelsen hvor der står uden definitiv retskendelse
der vedrører ham personlig, eller udtrykkeligt påbud i loven. Baggrunden for
denne formulering var en dom i Hæstiréttur i 1996 i en civil sag angående fa-
derskabet til et barn undfanget ved kunstig befrugtning hvor forældrene var
uenige om hvorvidt manden havde vidst at konen ville lade foretage en kunstig
befrugtning. Hæstirétturs dom i et kæremål der faldt forud for den materielle
dom, gik ud på at en præst og en advokat der begge havde været begge parters
fortrolige, havde hjemmel til at besvare visse spørgsmål angående begivenhe-
derne der førte til den kunstige befrugtning, uden mandens samtykke. Retten
skønnede at undtagelsesbestemmelsen i lov om civile sager angående en sags-
parts væsentlige interesser berettigede at advokaten, og præsten, besvarede vis-
se spørgsmål. Eftersom advokaten ikke var part i sagen, angik Hæstirétturs dom
i sig selv ikke ham. Advokaten indbragte dog ikke spørgsmålet om han havde
pligt til at besvare spørgsmålene, til prøvelse. Advokatforeningen var af den op-
fattelse at man i de etiske regler indsatte en udtrykkelig bestemmelse om at en
advokat har pligt til at forsvare sin pligt til fortrolighed således som det nu anfø-
res i de etiske regler § 17, stk. 1.
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Den islandske advokatlov indeholder i § 22 en bestemmelse om at en advo-
kat har tavshedspligt om alt hvad man betror ham i hans professionelle virk-
somhed. Der findes bestemmelser med indholdsmæssig samme virkning i den
danske retsplejelov og straffeloven, og ligeledes i norsk lovgivning. Jeg går ud
fra at der findes indholdsmæssigt tilsvarende bestemmelser i de øvrige nordiske
landes lovgivning som i de fleste andre retssamfund.

Trods lovbestemmelser om advokaters tavshedspligt, er den som det allere-
de er fremgået, ikke undtagelsesfri. Islandsk lov om retspleje i straffesager inde-
holder som de i de fleste andre retssamfund bestemmelser om at forsvareren ik-
ke uden den anklagedes tilladelse har hjemmel til at besvare spørgsmål om for-
hold angående sagen som den anklagede har betroet ham efter at han har påta-
get sig forsvaret af ham eller retstilsynet med ham. Herfra er der den undtagelse
at dommeren med en kendelse kan pålægge advokaten at afgive vidnesbyrd
hvis vidneforklaringen anses nødvendig for forsvaret af den anklagede. Ud fra
advokaters synspunkt er denne regel særpræget eftersom den giver dommeren
magt til at have bedre sans for hvad der kan tjene til forsvar af den anklagede,
end hans forsvarer. Denne undtagelsesbestemmelse har ikke endnu været prøvet
i islandsk retspraksis. I lov om behandling af civile sager er undtagelsesbestem-
melsen betydelig mere omfattende og kan, som det ses af ovennævnte eksem-
pel, være kraftigt i strid med loyalitetsforpligtelsen.

I denne sammenhæng kan man ikke drøfte advokaters tavshedspligt uden i
hvert fald kort at omtale Danmarks Højesterets dom af 23. april 2002 i sagen
Advokatnævnet mod Jørgen Grønborg:

Jørgen Grønborgs kollega i advokatfirmaet Plesner og Grønborg var advo-
kat for en meget aktiv dansk finansmand, Kurt Thorsen. Den 6. januar 1999
erklærede Thorsen i et interview i den danske tvavis der ikke var danske
penge involveret i nogle omfattende transaktioner som selskaber ledet af
ham var i gang med. Thorsens erklæring var i direkte modstrid med hvad
Grønborgs kollega var informeret om, nemlig at en meget stor dansk pensi-
onsfond havde stillet kaution for lån i forbindelse med handelen men ikke
ønskede at blive nævnt i den forbindelse.

Da det ikke lykkedes at få Thorsen til offentligt at oplyse om pensions-
fondens deltagelse i forretningerne, afbrød advokatfirmaet sin kontakt med
Thorsen og udsendte en erklæring om dette.

Lørdag den 16. januar henvendte Grønborg sig til formanden for bør-
sens bestyrelse og informerede ham om at Thorsens erklæringer om at der
ikke var danske penge involveret i forretningerne, var forkerte, at pensions-
fonden stod som kautionist for Thorsens firmaers lån. Det danske Advokat-
råd anlagde sag mod Grønborg for det danske Advokatnævn for at have
overtrådt god advokatskik ved at overtræde sin tavshedspligt. Det stod
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uomstridt i sagen at Grønborg havde haft samme grad af tavshedspligt som
sin kollega selv om Thorsen havde været klient hos denne og ikke hos
Grønborg.

Advokatnævnets kendelse i begyndelsen af år 2000 gik ud på at Grøn-
borgs mistanke om at en omfattende markedsmanipulation var baggrunden
for at Thorsen nægtede at oplyse om pensionsfondens deltagelse, ikke kun-
ne retfærdiggøre at Grønborg informerede bestyrelsesformanden for børsen
om at pensionsfonden stod bag Thorsen. Grønborg hævdede at han ifølge
den danske straffelov § 152 b ikke havde givet oplysninger uden hjemmel.
Af hensyn til almenvellet havde det været magtpåliggende at komme til
bunds i sagen, og han havde ikke haft anden mindre drastisk mulighed end
at informere formanden for børsens bestyrelse om den.

I sin kendelse udtalte Advokatnævnet bl.a. at det i et retssamfund var
vigtigt at en klient kan søge rådgivning hos en advokat og meddele advoka-
ten oplysninger i tillid til at disse ikke videregives. Dette gjaldt også i til-
fælde hvor advokaten på grundlag af klientens oplysninger skønnede at kli-
entens adfærd indebar en lovovertrædelse. Uden for de tilfælde hvor advo-
katen havde modtaget de fortrolige oplysninger i sin egenskab af forsvarer i
en straffesag eller i en borgerlig retssag, kunne tungtvejende samfundsmæs-
sige grunde imidlertid undtagelsesvist berettige til videregivelse af fortroli-
ge oplysninger, og i så tilfælde var der ikke tale om overtrædelse af straffe-
lovens § 152 b. Eftersom der ikke forelå et så sikkert grundlag for at antage
at Kurt Thorsen havde gjort sig skyldig i overtrædelse af værdipapirhan-
dels- eller straffeloven, kunne det ikke berettige Grønborg til at videregive
fortrolige oplysninger. En mistanke var ikke tilstrækkelig.

Grønborg appellerede sagen til Østre Landsret. Landsretten erklærede
sig enig med Advokatnævnets synspunkter om den samfundsmæssige be-
tydning af tavshedspligten, og ligeledes om at samfundsmæssige grunde
kunne berettige at bryde tavshedspligten. Ved bedømmelsen af om det hav-
de været berettiget at bryde tavshedspligten, måtte det tages i betragtning at
der var tale om meget omfattende værdipapirtransaktioner og at der ved
henvendelsen til bestyrelsesformanden, der selv var pålagt tavshedspligt,
havde været stor sandsynlighed for at oplyse sagen. Landsretten gik således
imod Advokatnævnets kendelse og anså at Grønborg havde handlet i beret-
tiget varetagelse af almenvellets interesser.

Sagen blev appelleret til Højesteret, og der stadfæstede et flertal på fire
dommere af syv Landsrettens dom, stort set med henvisning til dens præ-
misser. Man tilføjede dog at advokatfirmaet Plesner og Grønborg ikke hav-
de bistået Thorsen i en retssag men i forretninger. Mindretallet erklærede
sig enig med Advokatnævnets kendelse men ville ikke idømme Grønborg
bøde på grund af formildende omstændigheder.
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Dette er mig bekendt den eneste dom i Norden der direkte handler om brud på
advokatens tavshedspligt. En læsning af dommen kaster lys over nogle forhold:

1. Grønborg var forpligtet af samme tavshedspligt som hans kollega selv om
han personlig ikke havde haft med forholdet til klienten at gøre før det gik
galt.

2. Grønborg brød sin tavshedspligt.
3. Advokatnævnet mente ikke at Grønborgs mistanke om Thorsens lovover-

trædelse var tilstrækkelig funderet, og selv i så tilfælde mente flertallet, 11
af 12, ikke at det havde været tilstrækkeligt til at retfærdiggøre et brud på
tavshedspligten, for værdipapirmarkedet havde fået en advarsel ved at akti-
er i vedkommende selskaber var sat på en særlig observationsliste. 

4. Østre Landsret lagde vægt på at aktiehandelen var meget omfattende og at
Grønborg havde henvendt sig til bestyrelsesformanden der selv var under-
lagt tavshedspligt og måtte antages at kunne få sagen oplyst. Af disse grun-
de var videregivelsen berettiget ud fra almeninteresser.

5. Højesteret fremhævede at advokatbistanden havde drejet sig om forretnin-
ger og ikke været led i en retssag, og at videregivelsen til bestyrelsen for
børsen havde været en parallel til en meddelelse til myndighederne (fx Fi-
nanstilsynet), og at man måtte antage at børsen ville få sagen oplyst.

En administrerende direktør for pensionsfonden indrømmede den 20. januar at
han havde forfalsket den anden administrerende direktørs underskrift på pensi-
onsfondens kautioner. Sagen var således rent faktisk betydelig mere alvorlig
end man kunne vide den 16. januar 1999. Grønborgs mistanke om endnu alvor-
ligere lovovertrædelser end det først så ud til, viste sig således at være rigtig.
Begrundelsen for brud på tavshedspligten kunne udelukkende være viden eller
en særlig begrundet mistanke. Denne viden måtte også vedrøre muligheden for
en omfattende overtrædelse af hensynet til almenvellet for at bruddet på tavs-
hedspligten kunne retfærdiggøres. Det var Landsrettens og Højesterets skøn at
aktiehandelen havde været så omfattende at det berettigede et brud på tavsheds-
pligten. Det skøn skal jeg ikke anfægte. Jeg vil dog tillade mig at fremføre en
alvorlig indsigelse mod det argument at videregivelsen til en vis grad, som
Landsretten antyder, kunne retfærdiggøres ved at bestyrelsesformanden for bør-
sen også havde tavshedspligt. Det er en yderst betænkelig argumentation der
kan lede til virkeligt uføre. Højesterets bemærkning om at bistanden ikke havde
været led i en retssag men havde drejet sig om forretninger, genspejler en gam-
mel uenighed om hvad advokaters tavshedspligt vedrører. Den ældre holdning
som Højesteret desværre tilsluttede sig, var at der er større behov for tavsheds-
pligt omkring retssager end andre forhold. Klienternes behov for fortrolig råd-
givning fra advokater har ændret sig, og en stærkt voksende del af advokaters
virksomhed består i juridisk rådgivning om forretninger snarere end sagspro-
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cedurer for retten. Samfundets behov for at advokater overholder deres tavs-
hedspligt er ikke blevet mindre af at de virker uden for retssalene.

Sluttelig kan det anføres om denne dom at Grønborg ikke havde lovlig pligt
til at informere Fondsbørsens bestyrelsesformand eller Finanstilsynet om sin vi-
den og mistanke. Han kunne ikke på nogen måde blive straffet for ikke at gøre
det. Han besluttede bevidst at bryde sin tavshedspligt fordi han anså det for sin
pligt over for hvad han anså for almenvellet under de givne omstændigheder.

Et synspunkt der kan fremsættes, er at udfaldet på sagen burde have været
at Grønborg havde brudt sin tavshedspligt, hvilket i sig selv ikke var berettiget,
men at handlingen ud fra et nødretssynspunkt burde være straffri. Dette er
egentlig en tilsvarende konklusion som Højesterets mindretal kom til. Det skal
ikke være nogen hemmelighed at problemet som Grønborg var stillet over for,
var stort, og man må påpege at det ikke er noget problem at overholde tavsheds-
pligten når det har minimal betydning. Det bliver først vanskeligt når vigtige in-
teresser på begge sider er i konflikt med hinanden.

Der findes en indbygget selvmodsigelse i lovbestemmelserne om advoka-
ters tavshedspligt hvad enten det fx gælder den islandske advokatlov § 22 om at
advokaten har tavshedspligt om alt der betros ham i professionen, eller den dan-
ske retsplejelov der forpligter advokater til at følge god advokatskik hvori et
vigtigt element er at være diskret. Andre steder i lovgivningen gives der nemlig
hjemmel til at forpligte advokater til at bryde den tavshedspligt der er pålagt
dem ifølge loven. Sådanne tilladelser findes der som før sagt fx både i den is-
landske lov om behandling af civile sager og straffesager. Dette fremgår ty-
deligt af Grønborgs sag ovenfor.

Det er bemærkelsesværdigt at Axel H. Pedersen allerede i 1953 i bogen
Indledning til sagførergerningen 1953, s. 150, kunne opfordre til, at der i Dan-
mark skulle ske en samlet revision af bestemmelserne om advokaters tavsheds-
pligt der både omfattede deres tavshedspligt i forhold til klienterne generelt og
mulige forpligtelser til at afgive vidneforklaring. Trods dette har man mig be-
kendt ikke foretaget nogen revision i Norden. Og det til trods for at advokaters
tavshedspligt og tavshedsret udsættes for stadig flere angreb fra offentlige in-
stanser.

Den islandske grundlov indeholder i § 70 en bestemmelse der svarer til Den
Europæiske Menneskeretskonventions art. 6, om at alle har ret til i løbet af en
rimelig tid at få en kendelse af en uafhængig og uvildig domstol om sine rettig-
heder og pligter eller om anklage for en strafbar adfærd.

Disse bestemmelser er retssamfundets grundsten. En retfærdig sagsbehand-
ling for retten kan i almindelighed ikke være forenelig med at advokaten ikke
har frihed til at nægte at oplyse om sin klients forhold selv om han indkaldes
som vidne i en retssag, hvad enten det drejer sig om hans egen eller en andens
klient. Begrænsningerne i advokatens tavshedsret eller hans tavshedspligt må
derfor bero på et klart juridisk princip og opfylde krav om proportionalitet.
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Endvidere må sådanne bestemmelser i øvrigt tolkes i overensstemmelse med
krav der stilles til indskrænkninger af de vigtigste menneskerettigheder.

I betragtning af tavshedspligtens betydning for retssikkerheden ville det sim-
pleste være overhovedet ikke at give nogen undtagelser fra den. Det står imidler-
tid klart at en så ubetinget holdning ikke har haft tilslutning i de nordiske lande,
for i så tilfælde havde man ikke indført de fragmentariske bestemmelser der tilla-
der undtagelserne. Denne holdning kunne så føre til at man ofrede andre hensyn.

Ved en afvejning af de forskellige hensyn må man tage selvstændigt hensyn
til betydningen af tavshedspligten/tavshedsretten. Det er ikke nok blot at afveje
sagens enkelte parters interesser og afsige kendelse til fordel for de snævrere in-
teresser der måtte anses for at være vigtigst.

Referenten anser det for indlysende at lovbestemmelser der forpligter advo-
kater til at bryde deres tavshedspligt, fx ved afgivelse af forklaring for retten om
deres klienters forhold, let kan indebære en overtrædelse af grundlovens § 70
og Menneskeretskonventionens art. 6. Det er muligt at der kan opstå omstæn-
digheder der trods alt berettiger at man pålægger advokater at bryde deres tavs-
hedspligt og man derved fratager dem deres tavshedsret angående deres klien-
ters forhold. Samfundsmæssige hensyn, først og fremmest i forbindelse med
overhængende trusler mod almenvellet, kunne gøre det berettiget at tavsheds-
pligten brydes selv om det var imod klientens interesser. En tilslutning til denne
opfattelse ville medføre at man foretog en radikal revision af retsplejelovgivnin-
gens hjemler til at pålægge en advokat at afgive forklaring for retten om forhold
han er blevet bekendt med i sin profession.

Teser:

1. Det er ikke berettiget, at en advokat bryder sin tavshedspligt af samfunds-
mæssige grunde i civile sager. Der kan alene gøres undtagelse fra denne re-
gel, hvis det vil true almenvellet at oplysningerne ikke blev givet.

2. Det er ikke berettiget, at en advokat bryder sin tavshedspligt af samfunds-
mæssige grunde i civile sager på grund af en tredje parts vigtige interesser
(barnet i den citerede islandske dom) uden at der er foretaget en selvstæn-
dig afvejning af de samfundsmæssige interesser der ligger til grund for
tavshedspligten. 

3. Man bør, for eksempel i etiske regler, opstille procedurer for advokater der
oplyser om strafbare handlinger. 

4. Brud på tavshedspligten er kun berettiget i straffesager eller mulige straffe-
sager hvor en advokat har nærmest fuldstændig vished om at hans klient
planlægger en strafbar lovovertrædelse. 

5. Det kan ikke tjene som undskyldning for en advokat at han har brudt sin
tavshedspligt ved at betro en anden som også har tavshedspligt, fortrolige
oplysninger om en klient. 
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6. En advokat kan dog dele information med en kollega inden for samme fir-
ma for så vidt kollegaen helt sikkert er bundet af samme tavshedspligt. 

7. Tavshedspligten i almindelig rådgivning bør sidestilles med tavshedspligten
i domssager bortset fra forsvarere i straffesager. 

Advokaters tavshedsret

Det er almindelig kendt at man i de seneste år og årtier har fået voksende be-
kymringer over organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og terroraktio-
ner. Man kan sige at hvidvaskning af penge er en væsentlig del af international
organiseret kriminalitet, og det udgør også en betydelig andel af finansieringen
af terrororganisationer. Hvidvaskning af penge i sig selv undergraver verdens
økonomiske system der for længst er blevet så integreret at næsten alle stater
der er nået så langt at være aktive deltagere i internationalt samarbejde, er af-
hængige af det økonomiske system. Af den grund dannede de lande der tilhører
OECD, en særlig arbejdsgruppe som skulle fremsætte forslag til aktioner mod
hvidvaskning af penge, den såkaldte FATF-gruppe (Financial Action Task Force
against Money Laundering). FATF-gruppens første henstillinger i 40 punkter
blev vedtaget i 1990, og i kølvandet på dem har bl.a. EU udstedt direktiver som
medlemslandene har pligt til at efterleve. Sådanne direktiver er også forpligten-
de for EFTA-landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og de
er blevet implementeret fx i Island i den gældende lovgivning om indsatser for
at forhindre hvidvaskning af penge.

Direktiv 2001/97/EF som stadig er hovedretskilden i EU angående foran-
staltninger mod hvidvaskning af penge, indeholder bl.a. en bestemmelse om
pligt for dem der er omfattet af direktivet, til at meddele det til myndighederne
hvis de bliver opmærksomme på at det påtænkes at begå en økonomisk forbry-
delse som er omfattet af direktivet. Endvidere har personer med bestalling, der-
under advokater, ikke tilladelse til at oplyse klienten om at der er givet medde-
lelse til myndighederne. Direktivet indeholder hjemmel til at undtage visse er-
hverv, derunder advokater, fra pligten til at indberette klienters mistænkelige
forretninger. Denne undtagelsesbestemmelse er ikke udnyttet i noget af de nor-
diske lande. Situationen er derfor den at advokater i alle de nordiske lande har
pligt til at meddele det til politiet, i Danmark kan advokater meddele til Advo-
katsamfundet, hvis de bliver opmærksomme på at deres klienter muligvis har i
sinde at begå en kriminel handling der er omfattet af lovbestemmelserne, og de
har ikke tilladelse til at lade klienten vide om deres mistanke og anmeldelse til
myndighederne. 

I direktivet fastsættes det endvidere at EU-kommissionen inden tre år fra
direktivets ikrafttræden skal revidere bl.a. bestemmelserne angående advokaters
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stilling ifølge direktivet. Denne revision er ikke foretaget. I stedet har kommis-
sionen offentliggjort et udkast til et nyt direktiv, og det udgør ikke nogen revisi-
on af bestemmelserne angående advokater.3

CCBE har kraftigt kritiseret advokaternes stilling ifølge direktivet og har
desuden gjort opmærksom på at erhverv der kunne give juridisk bistand ved fi-
nanstransaktioner og ikke er under tilsyn, hverken fra en faglig organisation eller
fra myndighederne, vil kunne unddrage sig deres forpligtelser ifølge direktivet.

Advokaternes stilling er derfor den at de hvis de får mistanke om at deres
klienter muligvis påtænker ulovlige finanstransaktioner, har pligt til at anmelde
det til myndighederne uden at lade klienten vide om det. Advokaterne har såle-
des ikke alene pligt til at bryde deres tavshedspligt, men også pligt til at anmel-
de klienters mulige transaktioner til politiet uden deres viden. Man bør være op-
mærksom på at der foreligger en anmeldelsespligt uden at det har vist sig om
klienten fx følger advokatens råd og opgiver sit forehavende. Man har således
totalt ignoreret det element i advokaters virksomhed der består i at rådgive kli-
enter om at deres påtænkte transaktioner muligvis er ulovlige og råde dem til at
opgive deres forehavender.

Teser:

1. De nordiske lande burde anvende undtagelsesbestemmelsen i hvidvask-
ningsdirektivet.

2. Hvis undtagelsesbestemmelsen ikke bruges, bør man vælge den danske løs-
ning og give en advokat hjemmel til at vælge at indberette til Advokatsam-
fundet. 

3. Den danske løsning fungerer kun i lande der har pligt til medlemskab i en
advokatforening 

4. Organiseret kriminalitet er ikke risiko nok til at fravige advokaters tavs-
hedsret/-pligt, bortset fra helt specielle forhold som skal indbringes for en
domstol for hjemmel.

Direktiver og love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge via anmeldelses-
pligt for advokater og andre af mistænkelige planer eller transaktioner er ikke
de første forholdsordrer advokater har fået fra myndighederne i de nordiske lan-
de om at bryde tavshedspligten. I årene efter 1945 havde fx danske advokater
pligt til at anmelde indeståender hos dem fra de af deres klienter der kunne være
under mistanke for økonomisk samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Dis-
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se regler blev dog vist nok ikke effektueret på grund af protester fra det danske
Advokatsamfund.4

Dette afsnit af behandlingen skulle handle om advokaters tavshedsret. Det
viser sig imidlertid at her først og fremmest er behandlet advokaters pligt til at
give myndighederne information om deres klienter. Det er stadig sådan at der
ikke findes tydelige eksempler ude fra Europa på om de regler der her er skitse-
ret, vil blive anvendt på advokater. Det er mig ikke bekendt at advokater har ud-
sat reglerne for en prøvelse, og jeg kender heller ikke eksempler på at advokater
er blevet anklaget for overtrædelse af reglerne.

CCBE og mange advokatorganisationer har protesteret mod forskellige for-
hold i hvidvaskningsdirektivet. Protesterne har været begrundet med at advoka-
tens pligt til loyalitet over for sin klient er enormt vigtig i et retssamfund. Bor-
gernes tillid til at en advokat ikke vil oplyse om deres private forhold er nød-
vendig for at de kan søge råd hos en advokat om deres planer, derunder om de
er lovlige eller om de kan opnå deres mål ad andre veje der utvivlsomt er lovli-
ge. Hvis borgerne ikke kan få rådgivning af den art i forvisning om at tavsheds-
pligten ikke bliver brudt, nægter man dem den adgang til retssystemet der er
sikret i de fleste europæiske landes konstitution.

Det skulle være unødvendigt at nævne at advokaters modstand mod anmel-
delsespligt ikke bør og ikke må være noget skalkeskjul for advokater til selv at
deltage i ulovlige transaktioner. Man kan i den forbindelse atter gentage at ad-
vokaters tavshedspligt og deres ret til ikke at udtale sig om deres klienters for-
hold ikke er kommet til af hensyn til advokaterne men af hensyn til samfundets
samlede interesser.

I afsnittet om advokaters tavshedspligt omtaltes overfladisk advokaters
pligt til at aflægge vidnesbyrd om deres klienters forhold, derunder viden om
forhold som de har erfaret i deres arbejde for klienten. Som nævnt kan dette fin-
de sted både i civile sager og straffesager. Disse regler er hidtil sandsynligvis
blevet anvendt med måde. På grund af Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention og hvordan Menneskerettighedsdomstolen har tolket bestemmelser-
ne i den, er det usandsynligt at det vil ændre sig, for ellers kunne et land anses
for at overtræde både artikel 6 og 8 i konventionen.

Det er en kendt sag at advokater både har mere og mindre ytringsfrihed end
andre borgere. Denne modsigelse beror på at advokater for retten har næsten
fuldstændig ytringsfrihed når de varetager deres klienters interesser. I omtale af
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domstole og retssager uden for retten pålægges der advokaterne forpligtelser
der ikke gælder for andre, om at være modererede og høflige i deres ordvalg.

Advokaters tavshedsret om, hvad de skal behandle fortroligt, er blevet
stærkt svækket gennem de seneste år. De har nu ifølge Europaunionens direkti-
ver og tilsvarende lovgivning fx i Island pligt til at anmelde til myndighederne
forhold angående deres klienter. Denne situation havde været utænkelig for
20–30 år siden. Det kendes fra jura og filosofi at det kan være forsvarligt at ofre
mindre interesser for større, og på hele områder er der udformet særlige retsreg-
ler om det, fx i søretten. I demokratiske samfund må det være den lovgivende
magts opgave at skønne hvornår det er forsvarligt at ofre visse interesser til for-
del for andre som anses for at være større. Bedømmelsen må dog tages til re-
vision ved domstolene, bl.a. ud fra hvorvidt den lovgivende magt har overset en
mere omfattende værdi i de interesser som han har anset for at være mindre.
Det står ubestridt at retssamfundene nu udsættes for alvorlige farer af en for-
holdsvis ny art, og det er nødvendigt at den lovgivende magt reagerer på dem.
Disse farer må dog ikke føre til at retssamfundene taber andre meget tungtve-
jende interesser af syne. Man kan her minde om det gamle ordsprog om at vejen
til helvede er brolagt med gode forsætter.

Nye trusler mod tavshedsretten

Med Islands deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er
der sket større ændringer i Islands økonomiske kontakt med omverdenen end
ved nogen anden enkelt tidligere begivenhed, bortset fra Anden Verdenskrig. Is-
land har vedtaget en konkurrencelov der hovedsagelig har EUs konkurrenceret
som grundlag. Samtidig har pengemarkedet i Island ændret sig så gennemgri-
bende at forholdene som de var før lovændringerne i anledning af EØS-aftalen,
nu forekommer en at være mørk oldtid. Islandske forretningsmænd og penge-
mænd laver nu forretninger over hele verden, hvilket kun skete helt undtagel-
sesvis op til 1994.

Ved disse ændringer og andre i forbindelse med dem er der opstået nye til-
synsinstitutioner, fx Konkurrencetilsynet (Samkeppnisstofnun) og Finanstilsynet
(Fjármálaeftirlit) der tidligere var et lille kontor i Nationalbanken. Ældre insti-
tutioner med en århundredgammel historie som Skatte- og Toldvæsenet, har fået
nye opgaver der til dels er betydelig vanskeligere at have med at gøre end de
traditionelle.

Tilsynsinstitutionernes efterforskningsbeføjelser

I lovgivningen om konkurrenceforhold, finansvirksomheder, skatte- og toldop-
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krævning gives der tilsynsinstanserne omfattende beføjelser til at afkræve dem
der måtte høre under disse tilsynsinstitutioner, oplysninger angående deres virk-
somhed, især hvis man har mistanke om at der er sket en overtrædelse af ved-
kommende lovbestemmelser eller påbud fra tilsynsinstitutionerne. Der kan
imidlertid ligge et problem i hvordan tilsynsinstitutionerne administrerer deres
efterforskningsbeføjelser.

Både konkurrencelovgivningen og lovgivningen om finansmarkedet i Is-
land har i væsentlig omfang EU-ret som grundlag, meget tit via Danmark. Ef-
terforskningsbeføjelserne er stort set de samme, men det afgørende er hvordan
de bruges. Der er ingen tvivl om at diverse rådgivning angående konkurrenceret
og finansmarkedsret er blevet en stadig mere omfattende del af advokatvirk-
somheden. Det ses ikke at der er nogen begrundelse for at der ikke gælder nøj-
agtig de samme synspunkter for nødvendigheden af at advokaters kunder på
disse områder kan stole på at advokaterne behandler de oplysninger de har fået
fra deres klienter, og de råd de selv har givet, fortroligt. Selv om tilsynsinstituti-
onerne formelt set ikke har politimyndighed, har de magtbeføjelser til at afkræ-
ve dem som vedkommende institution undersøger, og i visse tilfælde også an-
dre, alle slags oplysninger om virksomheden. Under visse omstændigheder har
tilsynsinstitutionerne desuden beføjelse til at opkræve dagbøder hvis et krav om
information og akter ikke efterkommes.

Der skulle ikke være mindste tvivl om at det er de samme interesser, alme-
ne og specifikke, der afgør at oplysninger som en klient giver sin advokat, og
råd som en advokat giver sin klient, er fortrolige — uanset hvem det er der for-
langer at få oplysningerne. I ovennævnte bestemmelser om beskyttelse mod
hvidvaskning af penge pålægges der forskellige, deriblandt advokater, visse for-
pligtelser til at yde myndighederne oplysninger om deres klienters påtænkte el-
ler allerede udførte transaktioner, og de anmeldelsespligtige må ikke fortælle
deres kunde/klient om anmeldelsen. Lige så usympatiske disse bestemmelser er,
så må man lade dem at de er klare. Ufornuftige men klare. Advokater kan ikke
nægte at følge dem medmindre de tager chancen for at få dem kendt ugyldige
ved retten, formentlig ud fra de præmisser at de er i modstrid med grundlæg-
gende menneskerettigheder, nemlig Den Europæiske Menneskeretskonvention,
art. 6 og 8 eller tilsvarende lovgivning i de enkelte lande.

Angående tilsynsinstitutionernes forskellige beføjelser er forholdene helt
anderledes. De er ganske vist klare angående fx hvilke virksomheder der falder
under lovgivningen om tilsynspligtig finansvirksomhed. Men de er langt fra
klare angående hvilke oplysninger eller akter der falder ind under beføjelserne.
I engelsk ret gælder i almindelighed at oplysninger der falder ind under katego-
rien „legal professional privilege“ ikke kan anvendes for retten. I Norden gæl-
der der andre forhold som det ses af ovenstående.

Det kan ikke nægtes at der har været en tendens hos professioner med tavs-
hedsret/tavshedspligt om deres kunders eller klienters forhold til at udvide den
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ret eller pligt. Domstolene har så reageret ved at undersøge om oplysninger el-
ler akter rent faktisk stammer fx fra advokaten og ikke er fx udefrakommende
vejledninger. Dette er utvivlsomt nødvendigt for at advokaters tavshedsret/tavs-
hedspligt ikke benyttes til at dække over rådgivning fra andre parter.

Hvis en advokat har ret til over for retten at nægte at oplyse om oplysninger
som hans klient har givet ham og rådgivning som han har givet klienten, så si-
ger det nærmest sig selv at advokaten har samme tavshedsret over for politi,
skatte-, finans- og konkurrenceinstitutioner. Begrænsningen for denne tavsheds-
ret skulle så udelukkende bero på direkte, klare lovbud. Almene retslige stan-
darder var ikke tilstrækkelige.

I de seneste år har islandske tilsynsinstitutioner gjort rigtig mange forsøg på
at afkræve advokater svar på hvilken rådgivning de har givet deres klienter, el-
ler forsøgt at få andre oplysninger som advokaten har ret/pligt til at beskytte.
Dette skyldes undertiden at klienten under forhør hos en tilsynsinstitution har
forsvaret sig med at han har søgt advokatbistand inden han valgte en bestemt
mulighed. Det er uden tvivl sket at en klient har sagt at advokaten havde sagt at
det var helt i orden hvad enten det er korrekt eller ej.

Advokater har nægtet at give oplysningerne omtalt i forrige afsnit. Tilsyns-
institutionerne har dog ikke opgivet ævred. Efter at advokaten har nægtet at vi-
deregive oplysninger som hans klient har beroet ham, og råd som han har givet
i den forbindelse, har tilsynsinstitutionerne henvendt sig til klienterne selv og
krævet at få oplysningerne og hvilken rådgivning advokaten har givet. Selv om
man på den måde ikke angriber advokatens tavshedsret/-pligt frontalt, så forsø-
ger man desuagtet at gøre et alvorligt indhug i det fortrolige forhold der bør her-
ske mellem klient og advokat. Det er sket at klienten har givet oplysninger om
råd, selvfølgelig som regel fordi han har regnet med at det kunne gavne hans
stilling.

Det er svært at forhindre dette medmindre tilsynsinstitutionerne udviser en
mere forsigtig praksis eller ved at der sættes klarere regler om tilsynsinstitutio-
nernes arbejdsmetoder. Det skal nævnes at der ikke i Island er indført en lovbe-
stemmelse svarende til den danske straffelov § 152 b som var omstridt i Grøn-
borgsagen. Advokater ville heller ikke være omfattet af de bestemmelser i straf-
feloven der minder mest om § 152 i den danske straffelov.

Det er tidligere nævnt at der ikke i Danmark er sat samlede regler om advo-
katers tavshedsret/tavshedspligt. Det samme er tilfældet i Island; der findes in-
gen samlede regler. Dette har bl.a. ført til at der er uoverensstemmelse mellem
bestemmelserne om advokaters tavshedspligt på den ene side i advokatloven §
22 og på den anden side advokaters pligt til at afgive vidneforklaring for retten
om sine klienters forhold, også dem der er blevet dem betroet af klienterne selv.
Referenten mener at man bør undersøge om der er grund til indholdsmæssigt at
indføre de strenge engelske retsplejeregler om „Legal professional privilege“,
hvor det ikke er tilladt at fremlægge bevisligheder for retten der er fremskaffet
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ved at bryde det fortrolige forhold mellem advokaten og hans klient selv om
myndighederne har fået oplysningerne fra klienten. Hovedsagen er dog at reg-
lerne bliver kohærente og samlede og ikke stritter ud til alle sider. Den lovgi-
vende magt kunne så på demokratisk vis tage stilling til om det rent faktisk er
nødvendigt at begrænse advokaternes tavshedsret så meget som man har gjort;
om det kunne være at de virkeligt større interesser ligger i at beskytte det fortro-
lige forhold mellem advokater og deres klienter selv om det i enkelte tilfælde
kunne betyde at der slipper nogle skyldige fra politi- og tilsynsmyndighederne.
I straffesager har retssamfund for længst taget den eksplicitte beslutning at det
er bedre at ti skyldige går fri end at én uskyldig bliver dømt.

Tese:

Man bør stramme tilsynsinstitutionernes procedurer således at disse institu-
tioner ikke kan kræve information om tavshedspligtig rådgivning fra advo-
katers klienter. 

Sluttelig skal det gentages at det fortrolige forhold mellem advokat og klient,
advokatens tavshedsret og -pligt er nogle af de vigtigste elementer i retssamfun-
det. Hvis man ikke omhyggeligt sørger for at advokaten ikke blot har pligt til
men det er ham direkte forbudt at viderebringe de forhold hos klienten som han
har betroet ham, er der fare for at borgernes adgang til retssystemet og rimelige
udfald i retten eller hos myndighederne bliver en saga blot. Erfaringerne fra de
seneste år har vist at det er tvivlsomt at stole på at myndighederne ved bedst.
Det kan godt være at de ikke ser i almenvellets skov for deres egen institutions
interessers træer.
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