
   

    Stockholm den 8 december 2004 
Till de svenska ledamöterna i 
Europaparlamentet 
 
 
 
 
 
Angående åtgärder mot penningtvätt, särskilt kommissionens förslag till ett tredje 
penningtvättdirektiv1 
 
Sedan sommaren har förhandlingar om ett tredje direktiv rörande åtgärder mot 
penningtvätt pågått i rådet. Förslaget har – liksom sina föregångare – stora inverkningar 
på skyddet för det förtroliga samtalet mellan en advokat och dennes klient. Inför 
Europaparlamentets behandling av frågan vill jag fästa Din uppmärksamhet på reglerna 
om åtgärder mot penningtvätt, förslaget och dess konsekvenser. 
 
Först några ord om bakgrunden. År 1991 antogs ett första direktiv om åtgärder mot 
penningtvätt2. Direktivet gällde i huvudsak finansiella institut, banker m.fl., och ålade dem 
skyldigheter i fråga om att identifiera sina kunder, att granska transaktioner som kunde 
utgöra penningtvätt och att rapportera fall av misstänkt penningtvätt till polisen. Direktivet 
genomfördes i Sverige i samband med inträdet i EES genom lagen (1993:768) om 
åtgärder mot penningtvätt. 
 
År 2001 antogs ett andra direktiv om åtgärder mot penningtvätt3. Den mest dramatiska 
och omdiskuterade förändringen i förhållande till det tidigare direktivet är att advokater 
omfattas av regleringen. Advokater är således enligt direktivet skyldiga att agera som 
medhjälpare åt polisen och att i hemlighet rapportera sina klienter för misstankar om brott. 
Detta är ett dramatiskt genombrott av den tystnadsplikt som annars gäller för förhållandet 
mellan advokaten och dennes klient. 
 
Självfallet skall inte advokater medverka i penningtvätt. Penningtvätt är enligt svensk 
lagstiftning ofta brottslig och att advokater inte skall medverka i brott är självklart. I de 
fall penningtvätten inte är brottslig är den ändå i strid med god advokatsed. Klientens 
skydd av tystnadsplikten skall inte användas för att främja orätt. 
 
Tystnadsplikten skyddar emellertid grundläggande värden i en rättsstat. Rättsstaten och 
samhället i stort tjänar på att klienter fritt kan rådgöra med advokater utan rädsla för att 
uppgifterna skall föras vidare. Advokatens uppdrag kan ofta innebära att avråda från 
olämpliga eller olagliga handlingar. Rättsstaten förutsätter vidare för sin existens ett 
                                                           
1 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism, KOM(2004) 448 slutlig. 
2 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 
91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar. 
 



   

oberoende advokatväsende, som utan ovidkommande hänsyn tar tillvara sina klienters rätt. 
Inskränkningarna i dessa hänseenden får inte ske utan att starka skäl talar för dem, både 
såvitt avser behov och effektivitet.  
 
Dessa krav är enligt Advokatsamfundets mening inte uppfyllda. Trots detta kommer den 
1 januari 2005 nya regler träda i kraft i Sverige, som genomför 2001 års direktiv om 
åtgärder mot penningtvätt. Dessutom förhandlas redan om nya åtgärder, utan att kraven på 
utvärdering av det andra direktivet uppfyllts.  
 
Det tredje direktivet kommer att innebära ett utvidgat tillämpningsområde för 
bestämmelserna om åtgärder mot penningtvätt. Det kommer också att innebära att 
möjligheten till undantag för advokater och deras klienter beträffande förbudet mot s.k. 
tipping off, som utnyttjats av Sverige, kommer att slopas.  
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör åtgärder mot penningtvätt inte omfatta 
advokater över huvud taget. De skäl som talar för ingreppet uppväger inte det intrång i 
grundläggande rättigheter som det innebär. Det mest önskvärda vore således att advokater 
helt undantogs från direktivens tillämpningsområde.  
 
Vad gäller förslaget till ett tredje direktiv bör i vart fall möjligheten till undantag för 
advokater avseende s.k. tipping off behållas. Enligt det andra penningtvättdirektivet får 
medlemsstaterna för advokater göra undantag från det annars obligatoriska förbudet för 
den som rapporterat någon för misstänkt penningtvätt att berätta detta för den personen. 
Den svenska regeringen har valt att utnyttja det undantaget. I den proposition 
(prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt) som just nu behandlas av riksdagen 
föreskrivs att förbudet för en advokat att underrätta klienten om en rapport gäller i 
24 timmar efter rapporten sänts. I sina motiv anför regeringen i denna del följande (s. 74).  
 

I detta sammanhang måste emellertid särskilt advokatrollens särdrag beaktas. Ett av de 
allra mest grundläggande momenten i advokatrollen är lojalitetsplikten gentemot 
klienten. Förtroendet mellan klient och advokat kan skadas allvarligt om ett regelsystem 
tillskapas som innebär att en advokat är skyldig att i hemlighet rapportera klienten till 
myndigheterna om penningtvätt misstänks förekomma. Det är väsentligt att man som 
klient hos en advokat kan utgå från att denne inte har rapporterat något, i vart fall inte 
utan att man i så fall får reda på det.  
 
Ett annat, måhända viktigare, argument för att undantaget från meddelandeförbudet bör 
utnyttjas är att en advokat som misstänker penningtvätt enligt de advokatetiska reglerna 
bör avsäga sig uppdraget. Det skulle uppstå en ohållbar situation om advokaten skulle 
vara tvingad att rapportera den misstänkta penningtvätten och avsäga sig uppdraget utan 
att kunna tala om för klienten varför. Det skulle dessutom i många fall stå klart för 
klienten att skälet till avsägandet är att advokaten ansett sig tvungen att rapportera sina 
misstankar. Verkan av ett meddelandeförbud skulle därmed tunnas ut.  
 
Den särskilda lojalitetsplikt som en advokat, liksom en biträdande jurist hos advokat, 
har motiverar således att ett undantag från meddelandeförbudet bör göras för dem. 

 

 



   

 

Advokatsamfundet instämmer fullt ut i dessa uttalanden. Samfundet vill särskilt framhålla 
det orimliga i att en advokat skulle tvingas fortsätta att företräda en klient, som i 
hemlighet rapporterats till polisen. En sådan ordning, som är en följd av förslaget till det 
tredje penningtvättdirektivet, är helt oförenlig med advokatrollen och de grundläggande 
principerna om förhållandet mellan advokaten och dennes klient. 
 
I förhandlingarna i rådet har Sverige fört fram att ett tredje direktiv om penningtvätt också 
det bör medge detta undantag. Den inställningen har dock inte vunnit gehör. Det är min 
förhoppning att Du inser betydelsen av förbudets principiella inverkan på advokatrollen 
och att Europaparlamentet vid sin behandling av frågan uppmärksammar frågan. 
 
För Din kännedom bifogar jag det yttrande över förslaget till tredje penningtvättdirektiv 
som CCBE (Rådet för advokatsamfunden i Europa) avgett. 
 
Till ansvarigt utskott för förslaget till tredje penningtvättsdirektiv har utsetts Utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Rapportör är 
Hartmut Nassauer (PPE-DE, D). Skuggrapportörer är Baronessan Sarah Ludford (ALDE, 
UK) och Vincent Peillon (PES, F). Yttranden skall lämnas av Utskottet för rättsliga frågor 
(JURI) och Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON). 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Anne Ramberg 
Generalsekreterare 


