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Gennem 8 teser viser referenten, at debatten om advokaters interessekonflikter har overfokuseret 
på visse hensyn, der taler for at antage en interessekonflikt, men ignoreret andre nok så vigtige 
hensyn i modsat retning. Dette har ført til regler, der på nogle punkter er uhensigtsmæssige, 
herunder ved identifikation. Referenten finder, at advokater i højere grad bør kunne afværge 
interessekonflikter ved klientens samtykke. Han foreslår, at reglerne baseres på fire forskellige 
konflikttyper (”rødt”, ”gult”, ”blåt” og ”grønt” lys), alt efter om konflikten i yderpunkterne 
er uafhjælpelig eller uproblematisk, og om den i mellemområderne er egnet til håndtering 
gennem samtykke fra klienten eller mere indgående orientering fra advokaten.

Indledning

En debat om advokatens interessekonflikter kan berøre en mangfoldighed af problemstillinger, 
der hver for sig rejser utallige delspørgsmål. Pladsen og øjemedet tillader ikke en sådan 
detaildrøftelse. Derfor koncentrerer dette referat sig om nogle få men kontroversielle 
spørgsmål, hvor den nordiske retsopfattelse måske er i bevægelse, eller burde være det. 

For det første drøfter jeg, hvilke hensyn, der på det helt grundlæggende plan kan 
tale for at antage en interessekonflikt. Som nærmere redegjort for i tese 1-4 finder jeg, at man 
navnlig i dansk advokatret har haft en tendens til at overfokusere på nogle hensyn, der taler 
for at antage, at en interessekonflikt foreligger, medens man til en vis grad har ignoreret andre 
nok så vigtige hensyn, der kunne tale for det modsatte. Som jeg skal vise, har denne skævhed i 
argumentationen ført til regler, der på nogle punkter må anses for uhensigtsmæssige. Jeg peger 
i den forbindelse navnlig på en mere indgående drøftelse af, hvornår en advokat bringes i en 
interessekonflikt ved identifikation som følge af sin relation til nærtstående, kontorfæller eller 
partnere (tese 5). 

I tese 6 drøfter jeg dernæst det omdiskuterede spørgsmål, om advokaten bør kunne 
afværge en interessekonflikt ved klientens samtykke. Går man den vej, opstår spørgsmålet, 
hvad der skal til for at tillægge et sådant samtykke betydning, og om det i den forbindelse giver 
mening at aftale, at advokatens virksomhed skal etablere såkaldte chinese walls for at undgå, at 
bestemte advokater i virksomheden ikke opnår kendskab til oplysninger fra et opdrag. Herom 
i tese 7.

Og i tese 8 fremlægger jeg herefter nogle generelle tanker om, hvordan man på det 
overordnede plan kan indrette reglerne om advokatens interessekonflikter for herigennem at 
opnå en pragmatisk og gennemsigtig regulering, der på den ene side afgrænser de kritiske 
interessekonflikter fra de mindre kritiske, og som på den anden side tilgodeser klientens 
interesser i den konkrete sag. Jeg foreslår her, at man generelt arbejder med fire forskellige 
konflikttyper (”rødt”, ”gult”, ”blåt” og ”grønt” lys), alt efter om konflikten i yderpunkterne 
er uafhjælpelig eller uproblematisk, og om den i mellemområderne er egnet til håndtering 
gennem samtykke eller orientering.

Referatet inddrager de etiske regler, der er fastsat for advokater under udvalgte 
advokatjurisdiktioner. Jeg har i et vist omfang også inddraget de regler, der gælder for andre 
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typer af rådgivere samt voldgiftsdommere og dommere mv. For at skabe overblik over dette 
omfattende materiale har jeg samlet nogle hovedpunkter heraf i et skema, der er tilføjet dette 
referat som bilag.

Tese 1:  Advokatens interessekonflikter opstår først og fremmest ved risiko for magtmisbrug. 
Denne risiko er dog kun kritisk i visse opdrag, og man lever med den i andre 
sammenhænge

Klientrådgivning indebærer en særlig form for magtudøvelse, fordi den påvirker klientens 
dispositioner. Derfor kan relationen mellem advokat og klient sammenlignes med andre 
retlige relationer, hvor nogen udøver en kvalificeret magt over andre, f.eks. dommeres og 
forvaltningspersoners afgørelseskompetence. Med de forskelle, der skyldes de forskelligartede 
funktioner (herunder at advokaten rådgiver f.eks. i et fortroligt rum, hvor dommeren og 
myndighedspersonen ofte afgør sagen offentligt), vil vurderingerne ofte falde sammen. Dette 
sammenfald belyses bl.a. ved de under tese 3 nævnte afgørelser i U 2005.1403 VLK og U 
1999.1837 HK.

Både den offentlige ret og procesretten kender til talrige andre regler, der tilsigter 
at modvirke en usaglig anvendelse af magt, f.eks. om offentlighed og begrundelse. 
Tilsvarende findes der andre retlige virkemidler mod advokatens interessekonflikter end 
selve forbuddet mod at påtage sig sådanne opdrag. Ønsker man at modvirke advokatens 
usaglige interessevaretagelse, er det derfor nyttigt at pointere, at dette hensyn kan varetages 
på mange måder. Jo mere tydeligt, et magtmisbrug kan konstateres, og jo mindre hyppigt det 
forekommer, desto mindre er behovet derfor for regler, der virker meget tidligt i forløbet, 
således som interessekonfliktreglerne netop gør.

Omvendt bør man også erindre, at væsentlige risici for ”usaglig interessevaretagelse” 
de facto tolereres i advokatopdrag. Tænk f.eks. på den modstridende interesse i advokatens 
honorar: Klienten ønsker at betale mindst muligt – advokatens interesse er modsat. Når 
advokaten honoreres efter medgået tid kan denne konflikt også spille ind på advokatens 
strategiske rådgivning: Advokaten vil være interesseret i en rådgivning, der medfører et større 
tidsforbrug – klientens interesse går i modsat retning. Den slags interessekonflikter lever man 
med.

Risikoen for advokatens magtmisbrug er ikke lige stor i alle opdrag. Skal 
interessekonfliktregler modvirke denne risiko, kan man ikke begrænse sig til at se på relationen 
mellem klient og advokat (eller rettere mellem klienten og den part, som advokaten måske 
identificeres med, jf. herom i tese 5). Man må også se på selve advokatopdraget:

I den ene ende af skalaen står opdrag, der alene kan løses på én måde, f.eks. 
rådgivning om indholdet af en ukompliceret retsregel, rettighedsregistrering samt møde under 
forberedende retsmøder efter fælles aftale. Fordi der kun er (eller bør være) én måde at løse 
opdraget på, er der reelt begrænsede, eller ingen, muligheder for at varetage usaglige interesser. 
Skulle en sådan usaglig interessevaretagelse finde sted, vil den være enkel at konstatere og 
retsforfølge. Her bør barren for interessekonfliktreguleringen derfor sættes højt. 

I den anden ende af skalaen står opdrag, der har fokus på et bredt defineret 
beslutningsrum: Skal man f.eks. ophæve en værdifuld aftale pga. modpartens misligholdelse? 
Skal man afgive et bud på en virksomhed, og med hvilke beløb? Hvilken strategi skal følges 
under en tvist? Der er her mange veje til at varetage klientens interesser og derfor et vanskeligt 
overskueligt udfaldsrum og en større misbrugsrisiko. Og pga. de mange skønsprægede 
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beslutningskomponenter vil det typisk være vanskeligt senere at godtgøre, at advokaten har 
rådgivet usagligt.

Tese 2: Hensynet til fortrolighed og loyalitet rummer den anden hovedbegrundelse for at 
antage en interessekonflikt. Men også disse hensyn vejer forskelligt i forskellige 
opdrag

Det præger advokatens rådgivning, at den udøves i en fortrolig relation med klienten. Som 
fremhævet i min bog Advokatretten (2005), s. 420 f., handler dette hensyn strengt taget ikke om 
usaglig interessevaretagelse. Da man normalt rubricerer disse tilfælde som interessekonflikter, 
har jeg foreslået, at man betegner dem som ”uegentlige”. Regler om fortrolighed har dog nær 
forbindelse med de egentlige interessekonfliktregler, fordi de understøtter den særlige loyalitet, 
som advokaten forventes at have overfor klienten. 

Det er vigtigt at understrege, at både loyalitet og fortrolighed vejer forskelligt i 
forskellige opdrag. I visse opdrag – f.eks. bistand til registrering af rettigheder i offentlige 
registre om fast ejendom eller immaterialrettigheder – er interessen i fortrolighed minimal 
(omend tilstede), fordi selve handlingen er offentlig. Er rådgivningen tilmed standardiseret (og 
udfaldet forudsigeligt), indtager loyalitetshensynet en mere beskeden rolle. Dette taler for at 
give advokaten adgang til at afværge sådanne konflikter ved aftale. I andre opdrag (f.eks. om 
straffesager eller i komplekse erhvervsmæssige transaktioner) kan både ønsket om fortrolighed 
og loyalitetspligten være betydeligt. Her kan det være vanskeligt at lade aftaleinstrumentet 
styre afgrænsningen af interessekonfliktbegrebet. 

Fortrolighedshensynets betydning beror på, om risikoen for, at de fortrolige 
oplysninger rent faktisk eksponeres, kan reduceres. Overvejer man f.eks. at fravige synspunktet 
om identifikation mellem advokatkolleger i et kontorfællesskab, må det spille en rolle, 
hvilken risiko, der består for, at informationer fra advokatopdraget vil passere fra advokaten 
til kollegaen. Denne problemstilling berører det principielle spørgsmål om chinese walls, 
der drøftes i tese 7, og dermed også på muligheden for at afværge interessekonflikter ved et 
velinformeret samtykke, jf. herom tese 6. Fordi klienten normalt vil kunne overskue de risici, 
der knytter sig til tab af fortrolighed, må det her være relevant at tillade aftaleregulering.

Tese 3: Appearance-hensynet spiller en stor rolle i den professionsetiske diskussion men 
dækker ofte over at praktiske vanskeligheder med at godtgøre tab af fortrolighed og 
loyalitet

Det såkaldte appearance-hensyn fører til, at en tilsyneladende risiko for usaglig hensyntagen 
tillægges betydning, selv om der konkret ingen risiko er for misbrug. Hvis en udenforstående, 
der hverken kender eller kan kende til de konkrete relationer og risici, med rimelighed må 
antage, at der består en risiko for usaglig hensyntagen, består der alene i kraft af denne risiko 
en interessekonflikt. 

Som anført i Advokatretten, s. 403, har synspunktet haft stor betydning i dansk 
advokatret, bl.a. fordi det synes at have vundet støtte i retspraksis. Den mest toneangivende 
er Højesterets dom i U 1998.1105 H, der antog, at to advokater i et kontorfællesskab ikke 
kunne repræsentere henholdsvis den tiltalte i en straffesag og den forurettede, der indtalte et 
erstatningskrav i anledning af forbrydelsen. I sin begrundelse henviste et flertal i Højesteret til, 
at der “kan opstå frygt for, at oplysninger, der i en tidligere sag er erhvervet om vedkommendes 
forhold af en advokat i fællesskabet, benyttes af en anden advokat i en sag, som har forbindelse 
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med den tidligere sag.” Denne begrundelse er for nylig bekræftet ved Højesterets kendelse af 
4. februar 2014, der til støtte for sin antagelse af, at flere forsvarere i et kontorfællesskab ikke 
kunne repræsentere tiltalte med modstridende interesser i samme strafferetlige sagskompleks, 
henviser til 1998-dommen. 

Se også U 2005.1403 VLK, der fandt en kurator inhabil, da modparten i retssag, boet valgte ikke at 
indtræde i, var repræsenteret af advokat i samme advokatfællesskab. Afgørelsen er i det væsentlige 
begrundet med, at advokatfællesskabet fremtrådte under fælles brevpapir: ”Advokatfirmaerne 
Dahl, Koch & Boll i Herning og Kolding fremtrådte … i 2003 i forhold til tredjemand som et 
fællesskab eller en advokatvirksomhed. Der har som følge heraf kunnet herske tvivl om advokat 
A’s upartiskhed, da han som kurator i S’ konkursbo bestemte, at boet ikke skulle indtræde i en 
verserende retssag, hvor en modpart var repræsenteret af en advokat fra Advokatfirmaet Dahl, 
Koch & Boll i Kolding.” Afgørelsen er truffet i medfør af konkurslovens habilitetsregler for 
kuratorer, men de grundlæggende hensyn må antages at være identiske.

Selv om det dermed ligger klart, at appearance-synspunktet kan spille ind i vurderingen af, om 
advokaten befinder sig i en interessekonflikt, er der ikke tale om nogen ubrydelig maksime. 
Anden nyere dansk retspraksis uden for straffeprocessen viser, at synspunktet primært 
begrunder en formodningsregel, der kan afkræftes i lyset af forholdene i advokatvirksomheden.

Denne udvikling illustreres ved Højesterets kendelse i U 2011.3374 H, der ikke anså en dommer for 
inhabil som følge af dennes ægteskab med en advokat, der var partner med en af de procederende 
advokater hos Advokatfirmaet Poul Schmith. Højesteret bemærkede, at ægtefællen var tilknyttet 
advokatfirmaets faggruppe vedrørende skatter og afgifter, og at den foreliggende sag vedrørte 
ekspropriation og henhørte under en anden faggruppe og tilføjede: ”Det må lægges til grund, 
at [ægtefællen] på intet tidspunkt har haft med sagen at gøre, og at han heller ikke har deltaget 
i drøftelser om den eller har haft et overordnet ansvar for sagen og dens behandling. … Staten 
er Advokatfirmaet Poul Schmiths største klient, men der er ikke tale om en sag, som er af særlig 
betydning for hverken staten eller advokatfirmaet.” 

At heller ikke kontorfællesskab giver grundlag for identifikation i alle tilfælde, fremgår også 
af U 1999.1837 HK: Advokat A virkede som statsadvokatmedhjælper i en straffesag og drev 
virksomhed i kontorfællesskab med advokat B. B havde indgivet konkursbegæring imod et 
selskab i den koncern, der indgik i det strafferetlige sagskompleks. Højesteret slår fast, at 
B ikke kunne virke som anklager i sagen. Dette forhold afskar dog ikke A fra at gøre det. 
Afgørelsen er truffet i medfør af forvaltningslovens § 3, eftersom advokaten under udførelsen 
af det konkrete anklageropdrag virkede som myndighedsperson. Højesteret bemærker dog, 
at en advokat, der virker som anklager i en straffesag, både må opfylde forvaltningslovens 
habilitetsregler, jf. retsplejelovens § 97, og må udvise en adfærd, der stemmer med god 
advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. 

Derfor går pkt. 12.4 i de danske advokatetiske regler (AER) for langt, når de helt 
generelt og undtagelsesfrit fastslår, at reglerne om interessekonflikter både gælder, når 
advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf. retsplejelovens 
§ 124, eller i kontorfællesskab, og når advokaten indgår i ”andre samarbejder, samvirker og 
fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til tredjemand 
fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.” Reglerne reflekterer ikke hele 
den relevante retspraksis. Ved udelukkende at lade appearance-synspunktet være grundlag for 
identifikation, udstrækkes forbudszonen til et videre felt, end retspraksis giver belæg for.
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En så vidtgående regulering kendes da heller ikke i andre landes advokatordninger. 
Som nærmere udviklet i tese 5 er det usikkert, hvornår synspunkter om identifikation kan 
begrunde, at der foreligger en interessekonflikt. Her indgår appearance-hensynet i samspil med 
andre hensyn, herunder først og fremmest de under tese 1–2 drøftede.

Tese 4: Flere hensyn til klienten taler for at tillade opdrag trods risici for magtmisbrug, 
fortrolighedstab og appearance

I debatten om interessekonflikter har hensynet til den proces, advokaten indgår i, sjældent 
været tillagt særlig betydning. To centrale proceshensyn bør imidlertid indgå i diskussionen 
om advokatens interessekonflikter.

a. Access to justice-hensynet: Det første handler om klientens muligheder for at 
varetage sine interesser under en sag. En delmængde af dette hensyn er hensynet til klientens 
frihed til at vælge advokat og klientens interesse i at undgå, at et advokatskifte som følge af en 
interessekonflikt påfører klienten ekstraomkostninger. Dette hensyn spiller en væsentlig rolle 
og er også fremhævet i Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til AER (s. 3). 

Samme sted anfører Advokatrådet (s. 4), at man har kendskab til, at ”nogle klientvirksomheder 
”konsekvent” søger at kontakte flere (måske ”alle”) specialiserede advokatfirmaer med kendskab 
til den pågældende virksomheds forretningsområder, således at mulighederne for at potentielle 
”modparter” kan engagere kvalificeret advokatbistand mindskes betydeligt”, og at etablering af 
sådanne ”konstruerede interessekonflikter” ikke modsvarer en beskyttelsesværdig interesse. 

b. Procesøkonomiske hensyn: Det andet er hensynet til de omkostninger, man pålægger 
både klienten og advokaten ved først at skulle foretage at udtømmende ”konfliktcheck” 
og derefter – hvis det konkluderer, at der foreligger en konflikt – at skulle skifte advokat. 
Begge hensyn taler for ikke at strække interessekonfliktreguleringen for vidt. Det er ikke 
uden omkostninger at undersøge risikoen for interessekonflikter. Jo flere parter, partnere 
og medarbejdere, man skal udspørge, desto mere besvær og omkostninger medfører denne 
afklaring. Ethvert advokatskift er forbundet med omkostninger, fordi den nye advokat skal læse 
sagen op. Hertil kommer de omkostninger, der følger af at skulle udsætte en sagsbehandling 
for at tillade et advokatskift.

Tese 5: Det er usikkert, hvornår advokatens interesser identificeres med andres (andre 
klienters eller samarbejdsparters)

Man kan sondre mellem to typer af interessekonflikter: De, der knytter sig til advokatens 
personlige interesser (a.), og de, der består i kraft af identifikation med andres interesser (b.-d.). 

Den førstnævnte betegnes undertiden som en egeninteressekonflikt eller som en loyalitetskonflikt. 
Denne sprogbrug benyttes f.eks. i norsk og finsk advokatret. Engelsk terminologi taler her om own 
interest conflicts modsat netop client conflicts. 

a. Egeninteressekonflikten: Advokatens egeninteresse kan ikke afgrænses til den rent 
økonomiske interesse. En advokat kan f.eks. ikke føre sag mod en part, som han samtidig søger 
ansættelse hos (medmindre der er tale om en meget stor virksomhed, hvor oplysningerne om 
den førte sag ikke kan formodes at tilgå ansættelsesmyndigheden). Som ”egeninteressekonflikt” 
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bør man også medtage de tilfælde, hvor advokaten som følge af en for tæt relation til sin klient 
risikerer usaglig indflydelse, f.eks. fordi klientens omsætning har nået en størrelse, der gør 
advokaten afhængig af klienten. 

Pladsen tillader ikke en mere indgående gennemgang af, hvilke interesser der kan 
komme i konflikt med advokatens egne. Helt overordnet kan man sige, at de modstridende 
”egeninteresser” generelt er lette at overskue – når de først kommet frem i lyset. Optræder 
advokaten svigagtigt ved f.eks. at skjule en sådan interessekonflikt til skade for klienten, 
vil hensynet til den krænkede klient normalt være varetaget gennem aftale-, erstatnings- 
eller strafferetlige regler. Problemer kan derimod opstå, når det ikke er sædvanligt at bringe 
advokatens egeninteresse frem. Som nævnt under tese 1 er det f.eks. ikke almindeligt at 
diskutere advokatens interesse i sit honorar som en interessekonflikt, selv om denne interesse 
så åbenbart kan være egnet til at motivere advokaten til en sagsførelse, der ikke nødvendigvis 
er i klientens interesser. 

-----oo0oo-----

Vanskeligere er det at forholde sig til interessekonflikter, der skyldes advokatens relationer 
til andre, der befinder sig i en interessekonflikt, eller som har relationer til nogen, der 
befinder sig i en interessekonflikt, f.eks. en anden klient, et familiemedlem, en partner eller 
en forretningsforbindelse. Når sådanne modstridende interesse opnår en sådan styrke, at de 
”smitter af” på advokaten, opstår interessekonflikten ved såkaldt identifikation. Identifikation 
opstår ikke ved den faktiske usaglige interessevaretagelse, men når der er risiko herfor som 
følge af relationen. Relationen frembyder efter sin art en sådan formodning for, at advokaten 
vil lade sig motivere af usaglige hensyn, at han må afstå.

Heri ligger det kontroversielle. Mange relationer skaber nemlig ingen reel risiko for 
usaglig interessevaretagelse. Ofte er advokatens loyalitetsbånd til klienten (f.eks. på grund af 
klientens økonomiske betydning for advokatens omsætning eller på grund af de nære bånd, 
opdraget har skabt mellem advokat og klient) åbenbart stærkere end advokatens relation til den 
anden part, som advokaten overvejes identificeret med. Eller der kan være taget hånd om andre 
af de risici, som interessekonflikten ville aktualisere (f.eks. tab af fortrolighed). 

I den nærmere afgrænsning af disse spørgsmål er det relevant at sondre mellem tre 
tilfældegrupper: For det første personer, der følelsesmæssigt eller i kraft af familieskab står 
tæt på advokaten (nærtståendeinteressekonflikter), herom under b. For det andet andre klienter 
(klientinteressekonflikter), herom under c. Og for det tredje partnere eller kontorfæller (i det 
følgende under ét kaldet partnerinteressekonflikter), herom under d.

I vurderingen af, om der er grundlag for at antage identifikation, indgår samme hensyn 
som i vurderingen af, om der foreligger en interessekonflikt, jf. herom under tese 1–3: Er 
denne relation så stærk, at advokaten må formodes at kunne under usaglig indflydelse under 
udførelsen af sit opdrag? Er der risiko for kompromittering af klientfortroligheden? Vil 
advokatens udtræden være til skade for klientens interesser?

b. Nærtståendeinteressekonflikter: De fleste advokatordninger præciserer ikke, hvor tæt 
en familiemæssig eller personlig forbindelse en advokat kan have til sin modpart uden at 
komme i en konflikt. Man benytter normalt et nærhedskriterium og overlader den nærmere 
afgørelse til et skøn. Se f.eks. AER pkt. 12.2, nr. 4 ”nær familiemæssig eller ikke ubetydelig 
økonomisk, erhvervsmæssig eller anden forbindelse” og de finske Vägledande regler om god 
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advokatsed, pkt. 6.4 (”personer som står advokaten nära”). De svenske regler slår kun ned, 
hvor ”advokaten själv eller någon denne närstående har ett intresse med anknytning till saken 
som strider mot klientens”. De norske regler har ingen særlige bestemmelser om nærstående 
men alene om kontorfæller og partnere mv. (pkt. 3.2.6).

Denne løsning er velbegrundet. Der findes ingen eksakt målestok for økonomiske eller 
personlige (følelsesmæssige) relationer. Begrebet venskab er f.eks. upræcist. Det kan omfatte 
alt lige til relationer præget af en gensidig men kollegialt betinget sympati og mere langvarige 
og intime personlige forbindelser. Tilsvarende variationsspredning præger familieskab. Selv 
om det altid lader sig gøre at definere en familie- eller slægtsrelation, er der stor forskel på 
styrken af den personlige relation, der udfolder sig i den, f.eks. mellem søskende, fætre/kusiner 
eller nevøer/niecer. 

I en afvejning af betydningen af en særlig relation må man se hvor intens relationen 
mellem advokaten og tredjeparten er. Foreligger et venskab, må der foretages en vurdering af 
dets dybde, herunder om der reelt er tale om et godt ”kollegaskab” eller om en nær fortrolig 
relation. En sådan vurdering må nødvendigvis tage stilling til forhold, der kan fremstå som ret 
så private, herunder hvor hyppigt parterne mødes, hvilke emner de taler om, og hvilken grad af 
gensidig sympati, de viser hinanden. 

Det kan også være relevant at se på, hvilken aktualitet der består mellem tredjepartens 
interesse. Knytter båndet sig f.eks. til en klientrelation (idet spørgsmålet er, om der består 
et modsætningsforhold mellem den nye klient og en tidligere), er det nærliggende at se på, 
hvor sandsynligt det er, at en mulig modsætning aktualiseres. Knytter relationen sig til et 
venskabsforhold, vil man f.eks., som allerede nævnt, kunne skele til hyppigheden af kontakter.

Fordi sådanne forhold er så vanskelige at præcisere, egner de sig for aftaleregulering. 
En sådan aftaleregulering bør baseres på et klart oplyst beslutningsgrundlag. Derfor er der i 
højere grad behov for regler, der giver rammer for denne aftaleindgåelse (herunder ved regler 
om pligt til at orientere og rådgive) end på materielle forbudsregler. Ofte vil advokaten ikke 
ønske at dele disse personlige oplysninger med sin kommende klient. En oplysningspligt kan 
derfor i sig selv få advokaten til at frasige sig opdraget.

c. Partnerinteressekonflikter: Et særligt vanskeligt spørgsmål er, om advokatens relation til 
partnere og i visse tilfælde også kontorfæller skaber interessekonflikter ved identifikation. 
Hvor denne grænse skal drages hører til de mest kritiske temaer i læren om interessekonflikter 
– og ikke kun for advokaterne. 

På dette punkt står de nordiske advokatregler på det princip, der også kendes fra andre 
dele af verden, at både partnerskab og kontorfællesskab medfører interessekonflikt. Pkt. 3.5 i 
de svenske regler om god advokatsed lyder f.eks. således:

3.5 Kollegas intressekonflikt
Vid tillämpning av 3.2 och 3.4 anses intressekonflikt för annan i den byrå eller i den byrågemenskap 
där en advokat är verksam normalt utgöra intressekonflikt också för advokaten. Undantag 
gäller om intressekonflikten uppkommit på grund av en kollegas inträde i byrån och dennes 
intressekonflikt uppkommit endast på grund av tidigare kollegors uppdrag. Undantag gäller även 
om kollegans intressekonflikt är av det slag som sägs i 3.2.1 punkten 5 och omständigheterna inte 
är sådana att punkten 6 är tillämplig.
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De danske regler går endnu videre. Ikke alene omfattes partnere og kontorfæller. Også 
kædesamarbejder mellem uafhængige advokatvirksomheder er omfattet, jf. pkt. 12.4, 
stk. 2, der taler om ”andre samarbejder, samvirker og fællesskaber mellem advokater eller 
advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder som et fællesskab eller 
en advokatvirksomhed”. Som anført under tese 3 er dette forbud begrundet i en tvivlsom 
anvendelse af appearance-hensynet.

Efter min opfattelse bør der alene ske identifikation i kædesamarbejder, når 
kædesamarbejdet udadtil efterlader et indtryk af, at fortrolige informationer kan flyde 
frit, og denne formodning ikke er afkræftet på adækvat vis. Har kædesamarbejdet eller 
kontorfællesskabet derimod taget skridt til at signalere, at hver enkelt virksomhed sikrer 
fortroligheden af egne opdrag, er situationen en anden. Et sådant signal kan f.eks. ledsages 
af oplysninger om effektive forholdsregler i form af chinese walls. For det andet bør sådanne 
interessekonflikter kunne afbødes ved klientsamtykke. Et sådant klientsamtykke anerkendes i 
nogle advokatordninger man langt fra i alle.

d. Klientinteressekonflikter: De interessekonflikter, der kan bestå mellem klienter, kan enten 
gøre sig gældende mellem modparter og i sagskomplekser (herunder i relaterede sager) med 
modsat rettede interesser. De forskellige advokatordninger sætter forskellige grænser for, 
hvornår en sådan relation kan ”smitte”. Disse forskelle skyldes dels forskelle i vægtningen af 
de forskellige hensyn herunder navnlig appearance-hensynet overfor hensynet til de klienter, 
der tvinges bort fra den foretrukne advokatbistand. 

En central komponent i vurderingen er her risikoen for tab af fortrolighed. Dette 
kriterium er derfor indarbejdet i AER pkt.. 12.2, nr. 3), der forbyder en advokat på samme 
tid at bistå klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, ”hvis der er risiko for, 
at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning 
i en anden af sagerne.” Som nærmere drøftet under i tese 7 åbner denne regel mulighed for, 
at der kan træffes foranstaltninger, der minimerer risikoen for, at de fortrolige oplysninger 
kompromitteres.

Det giver god mening at forbyde samme advokatvirksomhed at virke på flere sider 
af samme opdrag, når advokatvirksomheden drives integreret og med lige overskudsdeling. 
I sådanne advokatvirksomheder vil alle partnere og medarbejdere være inciteret til at arbejde 
hen imod samme mål. Dette fælles mål kan vanskeligt forfølges for flere klienter med modsatte 
interesser. Men forbuddet er knapt så indlysende, hvor flere advokater driver virksomhed i 
kontorfællesskab. Der er intet iøjnefaldende incitament til at varetage sin kontorfælles 
interesser, og hvis kontorfællesskabet i øvrigt drives på en måde, der sikrer fortrolighed på 
tværs af opdragene (f.eks. med særskilte sagssystemer og en diskret omgangstone) er det 
eneste modargument mod – efter samtykke – at tillade sådanne opdrag appearance-hensynet, 
der som drøftet i tese 3 ikke repræsenterer nogen ubrydelig maksime.

At gå den vej synes ikke at stille klienten i en mere problematisk rolle i tilfælde, hvor 
advokaten efter opdragets afslutning vender rundt og påtager sig et opdrag mod den tidligere 
klient. De danske advokatetiske regler opstiller i pkt. 2.12, nr. 11, alene den begrænsning i 
advokatens adgang til at påtage sig sådanne opdrag, at sagerne skal have forbindelse med 
hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af 
sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne. Er dette ikke tilfældet, har advokaten fri 
adgang til f.eks. at sagsøge en tidligere klient. Advokatens frihed hertil bygger på den enkle 
tanke, at afslutningen af et opdrag samtidig markerer afslutningen af den pligt, advokaten har 
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til at være loyal over for sin klient – bortset netop fra pligten til at udvise fortrolighed, der 
varer evigt. 

Til sammenligning begrænser de norske regler sig til en hensigtserklæring (pkt. 3.2.4), 
hvorefter advokaten skal ”være varsom” med at påtage sig opdrag mod en tidligere klient. 
En egentlig pligt til at afstå fra sådanne opdrag gælder dog alene i det omfang advokatens 
kendskab til den tidligere klients forhold vil kunne bruges til uretmæssig fordel for den nye 
klient eller medføre skade for den tidligere klient. 

I Canadisk advokatret betragter kommentar 12 til Rule 1 i CBA’s Code of Professional Conduct 
(s. 29 i bogudgaven) det som ”not improper”, at advokaten påtager sig et opdrag for den tidligere 
modpart, ”in a fresh and independent matter”. De tilfælde, hvor fortrolighedshensynet taler for en 
anden løsning, er anført i kommenter 13 (s. 30 f.) samme sted.

Til støtte for en mindre kategorisk holdning til at antage identifikation i klientinteressekonflikter 
taler også, at advokaten i mange tilfælde slet ikke er bekendt med den relation, der begrunder 
identifikationen. Knytter relationen sig til en koncernforbindelse, kan den måske først 
konstateres gennem indgående søgninger i databaser mv. Knytter den sig til særlige personlige 
relationer (venskab eller uvenskab mv.), kan det være nødvendigt med løbende udspørgen mv. 
I sådanne tilfælde bør ”appearance”-argumentet ikke i sig selv kunne begrunde identifikation.

Tese 6: Klientens velinformerede samtykke bør tillægges større betydning for afgørelsen af, 
om der består en interessekonflikt

I dansk advokatret hersker der en vis uenighed om, hvorvidt en interessekonflikt 
kan bringes til ophør ved samtykke. Nogle forfattere antager, at klientens samtykke til en 
interessekonflikt kun spiller en beskeden rolle. Hos Lavesen & Økjær Jørgensen: Advokatetik 
– ret og rammer (2008), antages det ligefrem som en ”altovervejende hovedregel” at 
klientsamtykke ikke kan tillægges betydning, når virkningen af en interessekonflikt skal 
bedømmes (s. 82). Se heroverfor mine bemærkninger i Advokatretten, s. 413 ff.

Efter min opfattelse bør man anlægge en kritisk og individualiserende metode, når 
man vurderer betydningen af et klientsamtykke. Klientsamtykket bør i langt flere tilfælde end 
antaget i f.eks. dansk advokatret kunne afbøde interessekonflikter. Om klientsamtykket kan 
det, må ikke alene bero på, hvilken interessekonflikt, der er tale om, men også på hvilken klient, 
der er involveret (herunder om klienten er privat eller professionelt virkende), og hvordan 
samtykket afgives (herunder om klienten på forhånd er informeret om fordele og ulemper ved 
dets afgivelse).

At man i Danmark har været forbeholden ved at lade en interessekonflikt bortfalde ved 
klientens samtykke hænger utvivlsomt sammen med, at et samtykke kan indhentes på mange 
måder, herunder mere eller mindre bevidst, og på forskellige typer af beslutningsgrundlag. 
Skrækscenariet er, at den kommende klient på forhånd underskriver et sæt standardbetingelser, 
der tillader advokaten at optræde i sammenhænge, der ellers utvivlsomt ville udgøre 
interessekonflikter. Men også tilfælde, hvor advokaten bringer forholdet frem for klienten med 
en beroligende affærdigelse om, at varetagelsen af det andet opdrag ”naturligvis” ikke påvirker 
klientens stilling, kan rejse tvivl om samtykkets retsvirkninger i relation til en eksisterende 
interessekonflikt. 

Det ligger klart, at et samtykke, der indhentes uden forudgående refleksion om dets 
konsekvenser ikke bør kunne tillægges retlig betydning. Samtykket må, med inspiration fra 
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artikel 2 (h) i EU’s direktiv om persondatabeskyttelse (95/46/EC), fremtræde som en ”frivillig, 
specifik og informeret viljestilkendegivelse”.

Spørgsmålet er imidlertid, hvilke krav man må stille til, hvordan klienten er 
informeret. Går det an, at advokaten – der jo som rådgiver om dette spørgsmål selv står i en 
interessekonflikt – der skal levere denne rådgivning? Eller bør man forlange, at klienten som 
grundlag for sin beslutning nødvendigvis skal modtage en uafhængig rådgivning? Og i så fald 
på hvis regning?

Man kan overveje, om klienterne inden afgivelsen af deres respektive samtykket skal 
rekvirere uafhængig juridisk bistand. Dette krav stiller i den canadiske Code of Conduct fra 
FLSC. Ifølge pkt. 3.4-4 (b) er et samtykke til, at flere advokater fra samme advokatvirksomhed 
påtager sig opdrag vedrørende samme sag bl.a., at ”each client consents after having received 
independent legal advice, including on the risks of concurrent representation”. 

Er der flere klienter inde i billedet, indebærer indhentelsen af samtykket, at begge 
klienter må opgive deres krav på fortrolighed. Det kan byde på en vanskelig balancegang, 
hvor de nødvendige gensidige samtykker indhentes i gradvise forløb, hvorved mere og mere 
fortrolighed opgives. Dette spørgsmål kræver næppe nærmere regulering, når blot det ligger 
klart, at samtykkets indhentelse ikke i sig selv må krænke klientfortroligheden. 

Pkt. 3.3.2 i de svenske regler om god advokatsed begrænser sig til at fastslå, det 
udtrykkelige samtykke skal kunne indhentes uden at krænke advokatens tavshedspligt. Men 
i den foregående bestemmelse i pkt. 3.3.1 (der omhandler tilfælde, hvor advokaten alene har 
pligt til at oplyse klienten om forhold, som advokaten ikke selv anser som en interessekonflikt), 
fastslås det, at advokaten skal frasige sig opdraget, hvis en sådan orientering ikke kan meddeles 
uden at krænke tavshedspligten.

Pkt. 6.6. i de finske Vägledande regler om god advokatsed, foreskriver, at 
”… advokaten i detalj [ska] klargöra för klienten vilka omständigheter som medför jäv, så att 
klienten har tillräckliga förutsättningar att avgöra om han eller hon ska ge sitt samtycke eller 
inte. En advokat får inte begära samtycke av en klient som kan bedömas sakna förmåga att förstå 
innebörden av ett samtycke. 
Samtycke ska inhämtas utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt eftersätts.”

Pkt. 3.2.5, stk. 3, i den norske advokatforskrift bestemmer, at 
”… et samtykke fra klienten ”er bare gyldig dersom det er gitt på grunnlag av en henvendelse fra 
advokaten som gir klienten fullstendig og oppriktig opplysning om hva interessekonfliktproblemet 
består i.”

Tese 7: Interessekonflikter ved identifikation bør med klientsamtykke kunne afbødes via 
”chinese walls”

Som anført i Advokatretten, s. 446, udgør formodningen for, at information passerer på tværs 
af de forskellige dele af en advokatvirksomhed, en væsentlig begrundelse for, at appearance-
hensynets store betydning for de danske regler om interessekonflikter. Alene det forhold, at 
denne risiko fremstår som mulig, fremholdes ofte som et tilstrækkeligt argument for at antage 
identifikation. 

En nærliggende metode til at undgå denne informationsudveksling består i at 
gennemføre foranstaltninger (såkaldte “chinese walls” ), der kan modvirke, at personer, der er 
underlagt en tavshedspligt, har faktisk og retlig mulighed for at bryde den. Sådanne systemer 
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kan enten etableres permanent eller ad hoc. Den permanente chinese wall vil ofte blive 
etableret mellem forskellige afdelinger og vil ofte indebære bygningsmæssige adskillelser, 
separat kantinedrift samt efter omstændighederne separate stabsfunktioner mv. Systemer 
etableret ad hoc vil bygge på interne forskrifter, der lægger grænser for, hvem der må tale med 
hvem om hvad.

Muligheden for at afværge en interessekonflikt gennem en chinese wall er mest 
nærliggende, når interessekonflikten alene begrundes med risikoen for tab af fortrolighed. Hvis 
denne risiko kan sikres effektivt, og til klientens tilfredshed, falder dette hensyn. I så fald må de 
involverede klienter kunne levere et informeret samtykke, der kan bringe interessekonflikten 
ud af verden, jf. nærmere tese 6.

Derfor bør man i visse tilfælde kunne betinge et samtykke af, at advokatvirksomheden 
opretter chinese walls mellem de advokater eller afdelinger i advokatvirksomheden, der 
repræsenterer de modstående interesser. 

Denne fremgangsmåde legitimeres indirekte ved pkt. 12.2., nr. 3, i de danske AER 
i sager, hvor ”en advokat på samme tid bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med 
hinanden”. I sådanne tilfælde skal advokaten alene udtræde, ”hvis der er risiko for, at fortrolige 
oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af 
sagerne.” Er denne risiko afværget ved en chinese wall, er det muligt at påtage sig opdraget. 
Bestemmelsen omfatter dog ikke tilfælde, hvor de forskellige klienter har modstridende 
interesser (nr. 1) eller ligefrem er modparter til hinanden (nr. 2). 

I nogle tilfælde vil det række blot at instruere forskellige medarbejdere om, at de 
ikke må tale med hinanden om sagen. Advokater er i forvejen vant til at overholde regler 
om tavshedspligt. Krænkes en sådan intern tavshedspligt, vil sanktionen være mindst ligeså 
alvorlig, som hvis krænkelsen fandt sted uden for advokatvirksomhed. I andre tilfælde kræves 
tekniske og organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ændrede regler om adgangskontrol til it-
systemer og om fysisk adgang til bestemte lokaliteter mv. 

Det giver næppe mening at opstille generelle regler for, hvordan man etablere 
en effektiv chinese wall. Dertil er forholdene i de enkelte opdrag og omkring de enkelte 
advokatvirksomheder for forskellige. 

At man har gennemført sådanne regler i britisk advokatret (herunder med sigte på 
klientinteressekonflikter mellem barristors, der virker i samme chambers) hænger sammen med 
den tradition, man har for detaljerede regler. Ligeledes spiller det en rolle, at der med dommen i 
sagen Prince Jefri Bolkiah v. KPMG [1999] 2 WLR 215 foreligger et toneangivende præjudikat om 
problemstillingen med konkrete anvisninger på, hvordan en chinese wall kan etableres. 

Tese 8: En moderne interessekonfliktregulering må tage udgangspunkt i konflikttypen (”rød”, 
”gul”, ”blå” og ”grøn”) og designes derefter.

Alle de foregående teser hviler på den underliggende tanke, at reglerne om interessekonflikter 
i langt højere grad end i dag bør formes efter de konkrete misbrugsrisici (herunder for usaglig 
interessevaretagelse og tab af loyalitet), som foreligger i det enkelte opdrag og den enkelte 
advokatrelation, og at en adækvat varetagelse af dette hensyn kan baseres på en mere indgående 
brug af klientsamtykket i den enkelte konflikt kombineret med og konkret stillingtagen til 
afgrænsningen af den enkelte konflikt.

Går man den vej, nødsages en anden struktur i interessekonfliktreguleringen. 
Grundlæggende må man udsondre fire tilfældegrupper: 
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I en første gruppe (såkaldt ”rødt lys”) bør man placere de ufravigelige interessekonflikter, 
som advokaten aldrig   kan afværge. Denne gruppe omfatter i vistnok alle advokatordninger 
tilfælde af dobbeltrepræsentation ved samme advokat (men ikke nødvendigvis ved samme 
advokatvirksomhed). I visse advokatordninger omfattes også tilfælde, hvor advokatens 
uafhængighed er truet som følge af sine forretningsmæssige eller andre relationer til klienten. 

I en anden gruppe (såkaldt ”gult lys”) kan man rubricere de afhjælpelige 
interessekonflikter, der kan afværges ved et samtykke fra klienten (et samtykke, der eventuelt 
kombineres af særlige foranstaltninger). Denne gruppe omfatter et stort antal tilfælde, der efter 
den gældende formulering af AER enten anses som ubetingede (og dermed ufravigelige) eller 
betingede interessekonflikter.

En tredje gruppe (”blåt lys”) kan herefter rumme de oplysningskrævende 
interessekonflikter, der strengt taget ikke ”er” interessekonflikter, men som klienten kan 
opfatte som sådanne. Her kan advokaten pålægges en orienteringspligt, idet han forudsættes at 
udtræde, hvis klienten anser forholdet for problematisk. 

Og hertil føjer sig en fjerde gruppe (det ”grønne lys”), som falder helt uden for 
reguleringen, og som der derfor ikke er behov for at give regler om. De tilfælde, der er 
omfattet af denne gruppe, kan advokaten eventuelt selv vælge at give oplysning om, f.eks. i 
de retningslinjer for interessekonflikter, som med fordel kan stilles til rådighed for klienten.

Som det fremgår af bilaget til dette referat lader de centrale interessekonfliktregler sig 
allerede i dag indplacere i disse fire forskellige kategorier. Alle undersøgte advokatordninger 
udpeger en kategori af interessekonflikter, som altid vil afskære advokaten for at påtage sig en 
sag. Nogle regler beror på, om der foreligger samtykke fra klienten. Nogle ordninger pålægger 
advokaten at rådgive klienten foran for klientens eventuelle samtykke. Andre kender ikke til 
sådanne pligter. 

En tilsvarende struktur kan man finde i andre typer af habilitetsregler. Den er f.eks. 
indarbejdet og gennemprøvet i de regler om Conflicts of Interest in International Commercial 
Arbitration, som i dag må anses for normsættende i vurderingen af voldgiftsdommeres 
interessekonflikter. Som det fremgår af skemaet, genfindes princippet også for revisorer og for 
visse myndighedspersoner. 

Ved at tage udgangspunkt i disse forskellige tilfældegrupper sikrer man efter min 
opfattelse langt mere effektivt de hensyn, der spiller en rolle for interessekonfliktreguleringen. 
I stedet for at overveje, hvad der er ”tilladt” og ”forbudt” tvinges man til at forholde sig til, 
hvordan man løser den konkrete konflikt. En sådan indfaldsvinkel fører til en langt mere 
gennemsigtig regulering og er i langt bedre harmoni med den kendsgerning, at advokaten som 
leverandør af en betalbar ydelse jo altid vil være i en eller anden interessekonflikt med klienten. 

Samtidig fokuseres advokatens opmærksomhed på to kritiske spørgsmål: For det 
første: Er interessekonflikten ufravigelig, således at opdraget må afvises uden videre? Hvis 
ikke, for det andet: Hvordan orienterer advokaten om interessekonflikten uden at krænke 
klientfortroligheden? Og – hvis dette er nødvendigt – for det tredje: Hvordan sikres det, 
at klienten kan afgive det veloplyste samtykke, der måtte være nødvendigt for at bringe 
interessekonflikten ud af verden (tese 6)? Hvis interessekonflikten berører risikoen for tab af 
fortrolighed i advokatvirksomheden fører dialogen og rådgivningen om dets afgivelse dernæst 
til en drøftelse af, hvorvidt advokatvirksomheden bør etablere særlige informationsskærmende 
foranstaltninger i form af ”chinese walls” mv. (tese 7).
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Forkortelser

ABA:  American Bar Association
AER:  De advokatetiske regler, som vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011.
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CCBE:  Commission Consultative des Barreaux Européens, 
 dvs. de europæiske advokatorganisationers rådgivende kommission.
FLSC:  Federation of Law Societies of Canada.
IBA:  International Bar Association.
ICC:  International Chamber of Commerce.
SRA:  The Solicitors Regulation Authority 
 (tilsynsmyndighed knyttet til det engelske Law Society, der fører 
 tilsyn med advokater i England og Wales.
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Bilag: Konflikttyper i skematisk form

Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Selv modpart: AER (forudsat men ej ikke 
udtrykkeligt reguleret)
Retsplejelovens § 60/1, nr. 
1: ”selv er part i sagen eller 
er interesseret i dens udfald”
Norsk advokatforskrift 
pkt. 2.1.1 og 2.1.2 (uaf-
hængighed)
IBA non-waivable red list, 
1.1: “an identity between a 
party and the arbitrator …”

Kompagniskab, 
kollegaskab mv.:
Se også bilag C.

AER pkt. 12.4: Når advokater 
udøver advokatvirksomhed 
i et fællesskab, i et advokat-
selskab, jf. rpl. § 124, eller i 
kontorfællesskab gælder re-
glerne i 12.2 og 12.3 for fæl-
lesskabet, advokatselskabet 
og kontorfællesskabet og i 
det indbyrdes forhold mel-
lem dets deltagere, herunder 
ansatte advokater. 
Tilsvarende gælder reglerne 
i 12.2 og 12.3 for andre sa-
marbejder, samvirker og fæl-
lesskaber mellem advokater 
eller advokatvirksomheder, 
såfremt de i forhold til tred-
jemand fremtræder som et 
fællesskab eller en advokat-
virksomhed.
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed, pkt. 
6.5: ”Det som anges i punk-
terna 6.1–6.3 [de alminde-
lige interessekonfliktregler] 
tillämpas förutom på ad-
vokaten också på andra per-
soner som arbetar på samma 
advokatbyrå eller inom sam-
ma byrågemenskap.
Det som anges i punkt 6.4 
om jäv för advokaten utgör 
inget hinder för advokater 
vid samma advokatbyrå eller 
inom samma byrågemen-
skap som är inte är jäviga att 
handha uppdraget i fråga.” 

Ledelsesrepræsent-
ant for modpart:

IBA non-waivable red list, 
1.2: “the arbitrator is a legal 
representative of an entity 
that is a party in the arbitra-
tion …”
Revisorlovens § 24: ”… må 
ikke være involveret i virk-
somhedens beslutningstag-
ning”

IBA waivable red list, 2.3.4: 
“The arbitrator is a manager, 
director or member of the 
supervisory board, or has a 
similar controlling influence, 
in an affiliate of one of the 
parties if the affiliate is di-
rectly involved in the matters 
in dispute in the arbitration”
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Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Medejer af modpart: AER 12.2., nr. 4: ”ikke ube-
tydelig økonomisk, erh-
vervsmæssig eller anden 
forbindelse”
IBA non-waivable red list, 
1.3., hvis significant financial 
interest

IBA waivable red list, 2.2.1 

Nært fami-
liemedlems ejerskab 
af modpart:

AER 12.2, nr. 4 (”nær fam-
iliemæssig eller ikke ube-
tydelig økonomisk, erh-
vervsmæssig eller anden 
forbindelse til en part, som 
i sagen har modstridende in-
teresser med klienten”)

IBA waivable red list, 2.2.2: ”A 
close family member of the 
arbitrator has a significant 
financial interest in the out-
come of the dispute”

Flere samtidige 
klienter (joint 
retainers): 

AER pkt. 2.12, nr. 10, modsæt-
ningsvis: At medvirke for flere 
parter til stiftelse af eller ber-
igtigelse af et retsforhold, 
hvorom der ikke er enighed 
mellem parterne.

AER pkt. 2.12, nr. 10: ”en 
advokat medvirker for flere 
parter til stiftelse af eller ber-
igtigelse af et retsforhold, hv-
orom der er enighed mellem 
parterne.”
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed pkt. 6.1: 
”när uppdraget innebär att 
upprätta ett avtal eller medla 
och samtliga klienter begär 
advokatens medverkan.” 

FLSC art. 3.4-5: Before a law-
yer acts in a matter or trans-
action for more than one cli-
ent, the lawyer must advise 
each of the clients that:
(a) the lawyer has been 
asked to act for both or all 
of them;
(b) no information received 
in connection with the mat-
ter from one client can be 
treated as confidential so far 
as any of the others are con-
cerned; and
(c) if a conflict develops that 
cannot be resolved, the law-
yer cannot continue to act 
for both or all of them and 
may have to withdraw com-
pletely.

Egen økonomisk 
interesse:

AER pkt. 12.2, nr. 4 (fo-
rudsætningsvis): ”en nær 
familiemæssig eller ikke 
ubetydelig økonomisk, er-
hvervsmæssig eller anden 
forbindelse til en part, som i 
sagen har modstridende in-
teresser med klienten.”
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed, pkt. 
6.4: En advokat får inte anta 
ett uppdrag om advokaten 
själv, ... har en sådan ekono-
misk eller personlig ankny-
tning till uppdraget som kan 
påverka advokatens förmåga 
att fullt ut tillvarata klientens 
intressen (forudsat at ankny-
tningen är betydande). 
Lov om juridisk rådgivning § 
2, stk. 7: ”særlig … økonom-
isk interesse i sagens udfald”
Revisorlovens § 24, stk. 2: 
”et direkte eller indirekte 
økonomisk, forretnings- eller 
ansættelsesmæssigt eller 
andet forhold, herunder lev-
ering af ydelser …”
IBA non-waivable red list, 
1.3: ”Significant financial in-
terest in one of the parties or 
the outcome of the case”

IBA non-waivable red list, 
2.2.1 “The arbitrator holds 
shares, either directly or in-
directly, in one of the parties 
or an affiliate of one of the 
parties that is privately held.”
Som undtagelse fra Finske 
Vägledande regler om god 
advokatsed, pkt. 6.4: Om ank-
nytningen inte är betydande, 
ger samtycke från klienten 
advokaten rätt att anta up-
pdraget.

Lov om omsætning af fast 
ejendom § 7: Rådgiveren 
skal oplyse forbrugeren om 
enhver økonomisk eller per-
sonlig interesse (stk. 1) og 
hvis rådgiveren oppebærer 
provision, rabat eller andet 
vederlag som følge af ud-
førelsen af sit opdrag (stk. 2).
IBA Orange list, 3.5.1 The 
arbitrator holds shares, ei-
ther directly or indirectly, 
which by reason of number 
or denomination constitute 
a material holding in one 
of the parties or an affiliate 
of one of the parties that is 
publicly listed.
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Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Dobbeltrepræsenta-
tion: Modparter i 
samme sag.

AER pkt. 12.2, nr. 1: ”klienter 
i samme sag, hvis klienterne 
har modstridende interesser 
af ikke uvæsentlig karakter.”
ABA Rule 1.7 (a): Hovedregel: 
Forbud, hvis (1) the represen-
tation of one client will be 
directly adverse to another 
client; or (2) there is a signif-
icant risk that the represen-
tation of one or more clients 
will be materially limited by 
the lawyer’s responsibilities 
to another client, a former 
client or a third person or 
by a personal interest of the 
lawyer.
Svenske Vägledande re-
gler, pkt. 3.2.1 (2) annan 
klient i samma sak och 
klienterna har motstridiga 
intressen
Norsk advokatforskrift pkt. 
3.2.2/3.2.5 når ”motstridende 
interesser mellom dem i 
saken”
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed pkt. 6.1: 
”uppdrag som gäller samma 
sak från två eller flera klient-
er, om klienternas intressen 
eller rättigheter i ärendet 
står i konflikt med varandra 
eller det finns en uppenbar 
risk för intressekonflikt.”
FLSC (Canada) pkt. 3.4-3: 
“Despite rule 3.4-2 [samtyk-
kereglen], a lawyer must not 
represent opposing parties 
in a dispute.”

ABA Rule 1.7 (a): ”concurrent 
conflict of interest”, dvs. “(1) 
the representation of one cli-
ent will be directly adverse to 
another client;” unless 
(1) the lawyer reasonably 
believes that the lawyer will 
be able to provide competent 
and diligent representation to 
each affected client;
(2) the representation is not 
prohibited by law;
(3) the representation does 
not involve the assertion of 
a claim by one client against 
another client represented 
by the lawyer in the same lit-
igation or other proceeding 
before a tribunal; and
(4) each affected client gives 
informed consent, confirmed 
in writing.
England (SRA chapter 3),
O(3.7): where there is a client 
conflict and the clients are 
competing for the same objec-
tive, you only act if:
(a) you have explained the 
relevant issues and risks to 
the clients and you have a 
reasonable belief that they 
understand those issues and 
risks;
(b) the clients have con-
firmed in writing that they 
want you to act, in the 
knowledge that you act, or 
may act, for one or more oth-
er clients who are competing 
for the same objective;
(c) there is no other client 
conflict in relation to that 
matter;
(d) unless the clients specif-
ically agree, no individual 
acts for, or is responsible for 
the supervision of work done 
for, more than one of the cli-
ents in that matter; and
(e) you are satisfied that it is 
reasonable for you to act for 
all the clients and that the 
benefits to the clients of you 
doing so outweigh the risks.



26 27

Interessekonflikter i advokatvirksomhet

Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Modparter i relateret 
sag:

AER 12.3, nr. 3: ”på samme 
tid bistår klienter i flere sag-
er, der har forbindelse med 
hinanden, hvis der er risiko 
for, at fortrolige oplysninger, 
som advokaten har mod-
taget i en af sagerne, kan 
have betydning i en anden 
af sagerne.”
Norsk advokatforskrift 
pkt. 3.2.5, stk. 3: ”Selv om 
klientene gir samtykke, er 
advokaten likevel avskåret 
fra å handle dersom hans 
plikt til lojalitet eller fortrol-
ighet overfor en klient eller 
advokatens plikt til uavhen-
gighet derved blir brutt.”
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed pkt. 
6.3, stk. 1: En advokat får 
inte anta ett uppdrag, om 
advokaten i samband med 
ett annat uppdrag har fått 
kännedom om omstän-
digheter som omfattas av 
sekretess- eller tystnadsplikt 
och som kan påverka ad-
vokatens förmåga att fullt ut 
tillvarata klientens intressen.

Norsk advokatforskrift pkt. 
3.2.5, stk. 1: Dersom en ad-
vokat ellers er avskåret fra å 
foreta handlinger eller aktivi-
teter for en eller flere klienter 
[i henhold til reglerne om 
interessekonflikter modsat 
konflikter om advokatens 
uafhængighed] skal dette 
bare gjelde i den utstrekning 
klienten eller klientene ikke 
har samtykket i at handlin-
gen eller aktiviteten kan 
foretas.
Finske Vägledande regler 
om god advokatsed pkt. 6.3, 
stk. 2: En advokat kan dock 
anta ett uppdrag, om den 
som skyddas av sekretessp-
likten har gett sitt samtycke 
till att advokaten använder 
de uppgifter som omfattas 
av sekretess- och tystnad-
splikten. Advokaten får inte 
begära samtycke i syfte att 
använda uppgifterna mot 
den som ger samtycke

Klientkollision: 
Opdrag mod en af 
advokatens øvrige 
klienter uden for den 
konkrete sag.

IBA non-waivable red list, 
1.4: Voldgiftsdommeren eller 
dennes firma oppebærer en 
”significant financial income.”

Svenske Vägledande re-
gler, 3.2.2: ”biträder eller ti-
digare har biträtt motparten 
i annan sak”. Kommentar-
tilføjelse om, at det ikke 
”nötvendigtvis” udgør en 
interessekonflikt, at advokat-
en har et aktuelt opdrag for 
modparten.
IBA waivable red list, 2.3.1
AER 12.2, nr. 8 og 12.5 (hvis 
fast klientforhold, og ikke 
samtykke).

Norsk advokatforskrift 
3.2.3: Hvis ”klart ubetænke-
ligt” + pligt til at underrette.

Sideskift i samme 
sag:

AER 12.2, nr. 2: ”bistår en part 
efter tidligere at have bistået 
modparten i samme sag.”
Svenske Vägledande re-
gler, 3.2.1 (1): ”biträder eller 
tidigare har biträtt mot-
parten i saken”

IBA waivable red list, 2.1: 
”given legal advice or pro-
vided an expert opinion on 
the dispute to a party or an 
affiliate of one of the parties” 
eller “previous involvement 
in the case.”
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Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Opdrag mod tidlig-
ere klienter:

Finske Vägledande regler 
om god advokatsed pkt. 
6.2: En advokat får inte utan 
klienternas samtycke anta ett 
uppdrag mot en nuvarande 
eller tidigare klient, om ad-
vokaten genom att anta up-
pdraget bryter mot sin lojal-
itetsplikt gentemot den nya 
klienten eller den nuvarande 
eller tidigare klienten som är 
motpart. 
Omfattningen av advokat-
ens lojalitetsplikt under 
uppdragets gång och ut-
sträckningen av lojalitetsp-
likten efter att uppdraget är 
slutfört påverkas exempelvis 
av uppdragets art och omfat-
tning, sakens betydelse för 
klienten samt klientförhål-
landets längd och klientens 
betydelse för advokaten. 

Norsk advokatforskrift pkt. 
3.2.4, stk. 1. En advokat skal 
være varsom med å ta op-
pdrag mot en tidligere klient.
Norsk advokatforskrift 
pkt. 3.2.4, stk. 2. Advokaten 
skal avstå fra å påta seg op-
pdrag mot en tidligere klient 
dersom advokatens kjenn-
skap til den tidligere klients 
forhold vil kunne brukes til 
urettmessig fordel for den 
nye klient eller medføre 
skade for den tidligere klient. 
(kan fraviges ved samtykke, 
jf. pkt. 3.2.5)
ABA Rule 1.9: Forbud, ”unless 
the former client gives in-
formed consent, confirmed 
in writing”.

ABA Rule 1.10: Når sideskiftet 
skyldes relation til advokat-
ens tidligere firma, bortses 
herfra, når der har været 
gennemført en screening og 
“written notice is promptly 
given to any affected former 
client to enable the former 
client to ascertain compli-
ance with the provisions of 
this Rule, which shall include 
a description of the screen-
ing procedures employed; a 
statement of the firm’s and 
of the screened lawyer’s 
compliance with these Rules; 
a statement that review may 
be available before a tribu-
nal; and an agreement by 
the firm to respond promptly 
to any written inquiries or 
objections by the former 
client about the screening 
procedures”

Modparter med 
familie- eller erh-
vervsbånd: 

AER 12.3, nr. 4: ”en nær 
familiemæssig eller ikke 
ubetydelig økonomisk, er-
hvervsmæssig eller anden 
forbindelse til en part, som i 
sagen har modstridende in-
teresser med klienten.”
Retsplejelovens § 60/1, nr. 
2: forældre, børn, søskende, 
nevøer, niecer, onkler
Svenske Vägledande re-
gler, pkt. 3.2.1, nr. 5: ”… 
advokaten själv eller någon 
denne närstående har ett 
intresse med anknytning 
till saken som strider mot 
klientens”.
Finske regler, pkt. 6.4: En 
advokat får inte anta ett up-
pdrag om advokaten själv, 
personer som står advokaten 
nära eller person som arbe-
tar på samma byrå eller inom 
samma byrågemenskap har 
en sådan ekonomisk eller 
personlig anknytning till up-
pdraget som kan påverka ad-
vokatens förmåga att fullt ut 
tillvarata klientens intressen. 

Andre parter i 
relaterede sager:

AER 12.2, nr. 3: Hvis risiko for 
tab af fortrolighed

Konkurrenter: AER 12.2, nr. 9
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Konflikttype: Rødt lys (forbud): Gult lys (samtykke): Orange lys (oplyse):

Andre tilfælde: Voldgiftslovens § 12, stk. 
1: den, som bliver kontaktet 
i forbindelse med en mulig 
udpegning som voldgifts-
dommer, at oplyse om for-
hold, der kan give anledning 
til den nævnte berettigede 
tvivl om vedkommendes 
upartiskhed eller uafhæn-
gighed.
Svenske Vägledande 
regler, pkt. 3.3.1: Finner 
advokaten att hinder inte 
föreligger, men att det likväl 
föreligger omständighet 
som skulle kunna ge klient-
en anledning till en annan 
bedömning, är advokaten 
skyldig att omgående upply-
sa klienten om detta.
Pkt. 2.5. i FRIs regler for god 
rådgiverskik: ”af egen drift 
at orientere kunden om for-
hold, der i den konkrete sag 
kunne rejse tvivl om rådgiv-
ningens uvildighed”






