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1. INNLEDNING 

1.1 Presentasjon av tema og hovedproblemstillinger 

Tema for oppgaven er hvitvaskingslovens betydning for advokatvirksomhet (lov av 20. juni 2003 
nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, forkortet hvvl.) 

Strafferettslig reguleres hvitvasking av straffelovens (strl.) § 317. Reglene om tiltak mot 
hvitvasking er derimot fastsatt i hvitvaskingsloven. 

Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare 
handlinger, jf. hvvl. § 1. Hvitvaskingsloven medfører en rekke forpliktelser for visse yrkesgrupper 
(heretter kalt rapporteringspliktige), som disse er pålagt å etterleve. Rapporteringspliktige etter 
hvitvaskingsloven er blant andre finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, 
pengeoverføringsaktører, meglere, revisorer, regnskapsførere, forhandlere av gjenstander og 
advokater.  

De sentrale pliktene i hvitvaskingsloven er: 

• identitetskontroll 

• registrering og oppbevaring av opplysninger 

• undersøkelses- og rapporteringsplikt 

• interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner 

Av pliktene i hvitvaskingsloven fremstår rapporteringsplikten i hvvl. § 7 andre ledd som den helt 
sentrale. Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke 
hvitvaskingshandlinger og hindre at rapporteringspliktige brukes som kanaler og virkemidler for 
hvitvasking av penger. Rapporteringsplikten inntrer når den rapporteringspliktige har mistanke 
om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, og undersøkelser ikke har 
avkreftet mistanken. Mottaker av rapporten om mistenkelig transaksjon (MT) er Økokrim. 

Andre plikter i hvitvaskingsloven av stor betydning for advokater er reglene om når advokater er 
omfattet av hvitvaskingsloven (hvvl. § 4 nr. 7 og § 12), regelen om undersøkelsesplikten (hvvl. § 7 
første ledd), rapporteringspliktens forhold til taushetsplikten (hvvl. § 11 og § 12) og forholdet til 
straffeloven § 317. Det nærmere innholdet i bestemmelsene må avgjøres etter en konkret 
tolkning. Bestemmelsene inneholder imidlertid til dels uklare ord og formuleringer. 
Forutsetningen for å oppnå lovens formål er at lovens regler fremstår som klare og enkle å 
praktisere. Det vil derfor være et mål for drøftelsen å kartlegge reglenes innhold.  

Advokater er omfattet av hvitvaskingsloven ”når de bistår eller opptrer på vegne av klient ved 
planlegging eller utførelse av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast 
eiendom eller løsøre som nevnt i nr. 8”. Viktige avgrensningsspørsmål oppstår fordi 
begrepsbruken er uklar. Sentralt i drøftelsen vil være å kartlegge innholdet i uttrykkene ” 
finansielle transaksjoner” og ”bistand”. 

På grunn av advokaters rolle ved konfliktløsning, kommer denne yrkesgruppen i en særlig posisjon 
i forhold til hovedregelen om rapporteringsplikt og de øvrige rapporteringspliktige. Samtidig som 
deler av advokaters virksomhet bør være gjenstand for rapporteringsplikt, må deler av 
advokatvirksomhet holdes utenfor. I tillegg til de generelle vilkår for rapporteringsplikt i hvvl. § 4 
nr. 7, er det derfor i hvvl. § 12 utformet særlige begrensninger for advokaters rapporteringsplikt. 
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Hvvl. § 12 innebærer et omfattende unntak fra hovedregelen om rapporteringsplikt, jf. hvvl. § 7, 
og krever særlig begrunnelse.  

Undersøkelsesplikten i hvvl. § 7 første ledd reiser også problemstillinger. Hvilke undersøkelser 
som skal foretas og hvor omfattende de må være fremgår ikke av loven, og må derfor klargjøres 
nærmere. Videre må innholdet i uttrykket ”utbytte av en straffbar handling” kartlegges.  

Rapporteringspliktens forhold til taushetsplikten reguleres av hvvl. §11. Opplysninger som 
overleveres i ”god tro” er ikke brudd på taushetsplikt. Det kan imidlertid tenkes at straffeansvar 
kan oppstå, for eksempel i forbindelse med en straffesak, hvor det opplyses om forhold som 
skulle vært unntatt fra rapporteringsplikten i hvvl. § 12. Grensedragningen mellom opplysninger 
som faller innenfor og utenfor unntakene i hvvl. § 12 vil bli drøftet nærmere. 

Forholdet mellom rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsbestemmelsen i strl. § 
317 reguleres ikke direkte i hvitvaskingsloven. Hvvl. § 9 inneholder plikter som vil rammes av strl. 
§ 317. Det vil imidlertid være uhensiktsmessig om pålagte plikter etter hvitvaskingsloven i samme 
handling vil medføre overtredelse av hvitvaskingsbestemmelsen i strl. § 317. Forholdet mellom 
disse bestemmelsene vil bli gjort rede for.  

 

1.2 Rettslig plassering og avgrensning 
I norsk rett er hovedregelen at organisasjoner eller enkeltpersoner ikke har noen generell plikt til 
å melde fra til politiet eller andre offentlige myndigheter ved mistanke om straffbare handlinger.1  
Man antar at en anmeldelsesrett er tilstrekkelig for at politiet skal få informasjon om straffbare 
forhold, og derigjennom opprettholde tilstrekkelig effektivitet i kriminalitetsbekjempelsen. 
Hvitvasking av penger har ofte ikke noen klar fornærmet som vil anmelde forholdet. For at politiet 
skal få kjennskap til hvitvasking er det ikke tilstrekkelig med en anmeldelsesrett. 
Rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven er derfor et viktig og omfattende unntak fra friheten til 
ikke å rapportere ved mistanke om straffbare handlinger. Det finnes også noen andre unntak, som 
for eksempel strl. § 139 som fastsetter en straffebelagt plikt for enhver til å forsøke å forhindre 
visse alvorlige straffbare handlinger. I den grad anmeldelse er den eneste måte å forhindre 
handlingen, vil bestemmelsen utløse en anmeldelsesplikt. Det er også antatt at offentlige 
tjenestemenn har en anmeldelsesplikt hvor tjenestemannen i kraft av sin stilling har som særskilt 
oppgave å overvåke lovlydighet. Den enkelte tjenestemann er likevel antatt å ha et betydelig 
spillerom for hvor strengt loven skal håndheves.2 Straffeprosessloven § 227 pålegger den som har 
en plikt til å melde fra om et dødsfall, straks å underrette politiet dersom det foreligger grunn til 
mistanke om at døden er voldt ved en straffbar handling. Og konkursloven § 222a pålegger 
bobestyrer å melde fra ved mistanke om straffbare forhold tilknyttet skyldnerens økonomiske 
virksomhet.  

                                                             

1 Axelsen, Niels Kristian og Hopsnes, Roald, TFST-2005-9, ”Hvitvaskingsloven – Er undersøkelses- og 
meldepliktsreglene for advokater og fondsmeglere hensiktsmessig utformet?” 

2 Se nærmere Johs. Andenæs, Norsk straffeprosess Bind 1, 3. Utgave, Oslo 2000, side 278 
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Tradisjonelt har hvitvasking falt inn under straffeloven § 317 første ledd, som også omfatter 
heleri. Hvitvaskingshandlingen er vanligvis blitt sett på som en bistands handling for å sikre 
utbytte av en straffbar handling for en annen. Deler av ordlyden i hvitvaskingsloven § 7 om 
undersøkelses- og rapporteringsplikt, er hentet fra strl. § 317. For å fastlegge det nærmere 
innholdet i enkelte uttrykk, må man se hen til denne bestemmelsens forarbeider, da de ikke er 
nærmere definert i hvitvaskingsloven.   

Hvitvaskingsloven ble vedtatt den 20. juni 2003, og trådte i kraft 1. januar 2004. 
Hvitvaskingslovens regler om rapporteringsplikt er en videreføring og utvidelse av 
rapporteringspliktsreglene som fulgte av tidligere finansieringsvirksomhetslov § 2-17.  
Rapporteringsplikten som fulgte av finansieringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 40, gjaldt 
finansinstitusjoner som banker, forsikringsselskap og kredittinstitusjoner, som hadde som formål 
å yte, formidle eller stille garanti for kreditt, gjennomføre ulike finansielle transaksjoner for sine 
klienter eller på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet. Advokater 
var ikke omfattet.  Det er imidlertid ikke bare finansinstitusjoner som er egnet til å misbrukes til 
hvitvasking. Også andre institusjoner og yrkesgrupper driver i større grad virksomhet som tidligere 
vanligvis ble utført av finansinstitusjoner. Advokater er en yrkesgruppe som i stadig større grad 
driver med rådgivningsvirksomhet og bidrar til å gjennomføre transaksjoner for sin klient, i tillegg 
til å ha en sentral rolle ved konfliktløsning. I denne virksomheten har advokater en lignende rolle 
som andre konsulenter og mellommenn som er omfattet av rapporteringsplikten i 
hvitvaskingsloven. Skulle advokater som yrkesgruppe være unntatt fra rapporteringsplikten i 
loven, åpner dette for at hvitvaskere vil kunne flytte sitt kundeforhold som innebærer 
hvitvaskingstransaksjoner fra andre rapporteringspliktige rådgivere til advokater. 
Hvitvaskingsloven medfører derfor en vesentlig utvidelse av kretsen av juridiske og fysiske 
personer som omfattes av rapporteringsplikten. 

Hvitvaskingsloven og dens forgjenger i finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 er i hovedsak en 
lovfesting av internasjonale forpliktelser. Til grunn for den opprinnelige regelen i 
finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 lå et EU-direktiv om tiltak for å hindre at det finansielle 
system brukes til hvitvasking.3 Direktivet er inntatt som en del av EØS-avtalen.4 Da 
rapporteringsplikten ble utvidet til også å omfatte mistanke om terrorhandlinger i 2002, var dette 
en forpliktelse i medhold av FN-konvensjonen av 9. desember 1999 om bekjempelse av 
finansiering av terrorisme (terrorfinansieringskonvensjonen) og FNs sikkerhetsråds resolusjon 
1373. Den nye hvitvaskingsloven kom som en konsekvens av et nytt EU-direktiv5, og er inntatt i 
EØS-loven.  

Hvitvaskingsloven inneholder ikke noen definisjon av uttrykket ”hvitvasking”.  I forarbeidene til 
hvitvaskingsloven uttrykker departementet tvil om hensiktsmessigheten av å lovfeste en 
definisjon av ”hvitvasking”, og legger til grunn at behovet for en definisjon er begrenset.6 

                                                             

3 Rådsdirektiv 91/308/EØF, ”hvitvaskingsdirektivet” 

4 Se EØS-avtalen vedlegg IX punkt 23 

5 Rådsdirektiv 2001/97/EF, ”endringsdirektivet” 

6 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 23 
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Hensynet til å klargjøre hvilke situasjoner loven er ment å ramme taler imidlertid for at det i loven 
burde vært inntatt en legaldefinisjon, liknende den forenklede definisjonen inntatt i den danske 
hvitvaskingslov § 3 nr. 5.7 I straffeloven § 317 som rammer hvitvasking (og heleri) er uttrykket 
”hvitvasking” definert som ”bistand til å sikre utbytte, for eksempel gjennom det å innkreve, 
oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la 
investere utbytte”, og formuesgjenstand, fordring eller tjeneste ”som trer i stedet for utbytte”.  

Det som karakteriserer hvitvasking er gjennomføring av transaksjoner som gjør svart økonomi til 
hvit (som forutsetningsvis og vanligvis er utbytte fra straffbare handlinger). Det er ikke et krav at 
transaksjonen er ulovlig i seg selv. At denne transaksjonen er lovlig er nettopp det som 
kjennetegner hvitvasking. 

Hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme vil ofte skje gjennom de samme kanaler 
(særlig det finansielle system). Det gjør det naturlig å behandle tiltak mot slike aktiviteter i samme 
lov. Det er imidlertid viktig å være klar over de grunnleggende forskjeller mellom de to 
situasjonene. Hvitvasking av utbytte har som formål å konvertere ulovlige midler til lovlige midler. 
Terrorfinansiering har imidlertid som formål å anvende midler (lovlige eller ulovlige) til ulovlige 
formål. 8 

Da vi her befinner oss på strafferettens område, vil forholdet til Grunnloven § 96 og 
legalitetsprinsippet ha stor betydning. Videre vil Norges folkerettslige forpliktelser få betydning 
for anvendelsen av folkerettslige og intern-rettslige regler. Dette vil bli drøftet nærmere. 

Oppgavens tittel ”Hvitvaskingslovens betydning for advokatvirksomhet” er nokså vid. I denne 
oppgaven behandler jeg de vanskelige tolknings- og avgrensningsspørsmål som hvitvaskingsloven 
reiser. Av hensyn til oppgavens omfang fokuserer jeg på problemstillingene om lovens 
anvendelsesområde for advokater, undersøkelses- og rapporteringsplikten, taushetsplikten og 
lovens forhold til straffeloven § 317. Jeg avgrenser oppgaven mot reglene om identitetskontroll, 
registrering og oppbevaring av opplysninger og interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner. 
Videre avgrenser jeg mot reglene om rapporteringsplikt ved mistanke om brudd på 
terrorbestemmelsene i hvitvaskingsloven, jf. hvvl. § 7 og strl. § 147a og § 147b.  

Jeg avgrenser oppgaven videre mot forslag til ny hvitvaskingslov, jf. NOU 2007:10 som 
gjennomfører tredje hvitvaskingsdirektiv, da denne ikke er vedtatt. Jeg vil imidlertid, i oppgavens 
punkt 10, kommentere enkelte av endringer som foreslås, i forhold til hovedspørsmålene som 
drøftes i oppgaven. 

 

                                                             

7 Lov av 26. Februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af utbytte og finansiering af 
terrorisme  

8 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 19 
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1.3 Metode og rettskilder 

Rettskildene som jeg har brukt i oppgaven er de tradisjonelle rettskilder, særlig ordlyd, 
lovforarbeider, Kredittilsynets rundskriv, nasjonal og internasjonal rettspraksis. 

Kredittilsynets tilsyn omfatter finanssektoren med bank-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. I 
tillegg dekker tilsynet eiendomsmegling, inkasso-, revisor- og regnskapsførervirksomhet. De 
uttalelser som fremkommer i Kredittilsynets rundskriv om tolkning av pliktene i hvitvaskingsloven, 
vil kunne være av betydning for forståelsen advokater har av pliktene i de samme bestemmelser. 

 

1.4 Den videre fremstilling 

I min redegjørelse av rettsreglene i oppgaven, har jeg valgt ikke å følge strukturen som fremgår av 
hvitvaskingsloven. Dette mener jeg er hensiktsmessig da drøftelsene kun gjelder 
hvitvaskingslovens betydning for advokater som yrkesgruppe, og videre for å fremheve 
bakgrunnen for de særlige reglene for advokater.  

Oppgaven er delt inn i elleve kapitler. 

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for den historiske bakgrunnen for hvitvaskingsloven, fra de første 
initiativene til rettstilstanden i dag, samt redegjøre for lovens formål og begrunnelse. 

3. kapittel omhandler reglene om hvitvaskingslovens saklige virkeområde for advokater. 

I kapittel 4 vil jeg redegjøre for de generelle reglene for advokaters undersøkelses- og 
rapporteringsplikt. 

Kapittel 5 omhandler forholdet mellomrapporteringsplikt og taushetsplikt. 

I kapittel 6 vil jeg redegjøre for forholdet mellom hvitvaskingsloven § 9 og strl. § 317. 

Kapittel 7 omhandler skyldkravet og strafferammen ved overtredelse av hvitvaskingsloven. 

Kapittel 8 omhandler spørsmål om konkurrens.  

I kapittel 9 drøfter jeg forholdet til det strafferettslige legalitetsprinsipp. 

Kapittel 10 inneholder vurderinger. 

 

2. HISTORIKK  

2.1 Faktisk bakgrunn for tiltakene i hvitvaskingsloven 

Hvitvasking kommer som en konsekvens av en straffbar handling som har generert økonomisk 
gevinst – den såkalte primærforbrytelsen. Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. I 
seg selv vil besittelse av store verdier uten forklaring på verdiskapningen vekke mistanke om at de 
kan stamme fra straffbare handlinger. Besittelse av store verdier kan også utgjøre et bevis i en 
straffesak. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene er det derfor nødvendig å gi 
utbyttet skinn av lovlig opprinnelse. Formålet med hvitvasking er å få det til å se ut som om 
utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse. 
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Hvitvasking kan også være nødvendig for å unngå inndragning av utbytte fra den straffbare 
handling.9  

En tredje årsak til hvitvasking er mer sosialt betingede aspekter. Personer som begår straffbare 
handlinger har til alle tider hatt et ønske om å fremstå som lovlydige borgere og nyte den respekt 
som normalt tilkommer disse. 

Hvitvasking kan forklares som en prosess på tre trinn.10 Trinn 1 kalles plasseringsfasen, hvor 
pengene introduseres i finanssystemet. Trinn 2 er tilsløringsfasen, hvor pengene flyttes, blant 
annet gjennom en rekke transaksjoner som kan involvere mange konti, slik at man tilslører eller 
fjerner den direkte forbindelsen til det straffbare forholdet som ligger til grunn. Trinn 3 er 
integreringsfasen, hvor det allerede er skapt et legitimt grunnlag for midlenes opprinnelse, og 
hvor midlene gjøres tilgjengelig for den kriminelle slik at de kan disponeres fritt. Det er ikke alle 
hvitvaskingsmetoder som omfatter disse tre fasene. Hele hvitvaskingsprosessen kan også foregå i 
en og samme handling. 

Årsaken til det økende fokus på hvitvasking er nært knyttet opp mot kriminalitetsutviklingen. En 
analyse11 av kriminalitetsutviklingen, utarbeidet av Økokrim, viser at hvitvasking av utbytte fra 
kriminelle handlinger stadig tar nye former og baseres på de svært mange mulighetene som 
finnes til å skjule, transportere og deponere penger, samt skjule koblingene til de kriminelle 
handlingene og til de kriminelle aktørene. I de norske forarbeidene til hvitvaskingsloven hevdes 
utbyttet fra økonomisk kriminalitet å kunne komme opp i flere hundre millioner kroner i enkelte 
større saker.12 Av analysen fremgår det at mye av hvitvaskingen sannsynligvis skjer ved en 
sammenblanding av legale og illegale midler i selskaper og overføringer mellom selskaper til og fra 
utlandet.  Analysen viser videre at det i utlandet er et vell av tilbud om administrative, finansielle 
og juridiske tjenester knyttet til forvaltning av penger for kundene på diskre måter. Økokrim 
regner det som sannsynlig at det er blitt mer valutasmugling for å unngå rapportering til politiet 
av mistenkelige transaksjoner.  

 

2.2 De første initiativene 13 

Bekjempelse av hvitvasking er et relativt nytt samarbeidsområde i internasjonal sammenheng, og 
standarder for tiltak som er implementert i nasjonale lovverk rundt om i verden har sitt utspring i 
initiativer som forelå først på slutten av 1980-tallet. Bekjempelse av terrorfinansiering ble satt på 
den internasjonale agendaen etter terroranslagene i USA 11. september 2001. 

                                                             

9 Strl. § 34 og § 34a, og Anne-Mette Dyrnes, ”Inndragning – Hva må gjøres?”, Oslo 2003 

10 Økokrim, Årsrapport 2007 – EFE, side 5 

11 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 14 

12 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 15 

13 www.okokrim.no/www.hvitvasking.no 

http://www.okokrim.no/www.hvitvasking.no
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Wienkonvensjonen   

FNs Convension against Illicit Traffic in Nacotic Drugs and Psychtropic Substances 
(Wienkonvensjonen) markerte startskuddet for internasjonale tiltak mot hvitvasking. 
Konvensjonen trådte i kraft i desember 1988 og var utformet for å bekjempe hvitvasking av 
penger fra narkotikahandel. Landene som signerte konvensjonen var enige om at hvitvasking 
måtte kriminaliseres, internasjonalt samarbeid måtte styrkes, og det måtte vedtas lover for å lette 
sporing, beslag og inndragning av svarte penger. 

Basel-utvalget 

For å forebygge misbruk av finansinstitusjoner i hvitvaskingsøyemed utstedte Basel-komiteen for 
banktilsyn erklæringen ”Statement of principles on the prevention of criminal use of the banking 
system for the purpose of money laundering” i desember 1988. Basel-utvalget består av 
representanter fra sentralbankene og tilsynsmyndigheter fra G10-landene. I likhet med 
Wienkonvensjonen, fremheves behov for preventiv regulering av banksektoren ved å 
gjennomføre regler for kundeidentifisering, avdekking av mistenkelige transaksjoner og 
oppbevaring av transaksjonsopplysninger, samt behov for samarbeid med rettshåndhevende 
myndigheter. 

Palermokonvensjonen 

Erkjennelsen av at globalisering av økonomien og utviklingen innen transport og 
kommunikasjonsteknologi ikke bare har skapt store muligheter sosialt og økonomisk, men også 
skapt store muligheter for organisert kriminalitet, var bakgrunnen for signeringen av FNs 
Convention against transnational Organized Crime i desember 2000. Konvensjonen representerer 
et vannskille i kampen mot organisert kriminalitet ved å være det første rettslig bindende FN-
instrument på kriminalitetsfronten. Deltagerne forpliktet seg til å oppta fire lovovertredelser; 
hvitvasking, deltagelse i en organisert kriminell gruppe, korrupsjon og hindring av etterforskning 
og rettsforfølgelse, i sine nasjonale lovverk. Formålet bak konvensjonen er økt internasjonalt 
samarbeid vedrørende utlevering, juridisk bistand, overføring av straffesaker og felles 
etterforskning. 

 

FATFs anbefalinger 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ble opprettet av G-7 landene i 1989. 
FATF har 31 medlemmer; 29 land og to internasjonale organisasjoner. Norge sluttet seg til FATF i 
1991. Alle OECD-landene er med i FATF. Videre er blant andre Argentina, Brasil, Hong-Kong, 
Mexico, Singapore, EU-kommisjonen og Gulfstatenes samarbeidsråd medlemmer. I tillegg er Sør-
Afrika og Russland observatører.14 

FATF har utarbeidet 40 anbefalinger vedrørende tiltak mot hvitvasking av utbytte. Anbefalingene 
omhandler blant annet identifisering av kunder, undersøkelse og rapportering av mistenkelige 

                                                             

14 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 9 
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transaksjoner og internasjonalt samarbeid, og anses som internasjonale standarder for tiltak mot 
hvitvasking. Anbefalingene anses for å være gjennomført i norsk rett.15 

På bakgrunn av terrorangrepene i USA 11. september 2001 har FATF utvidet sitt virkeområde til å 
omfatte terrorfinansiering, og har i den forbindelse utarbeidet 8 tilleggsanbefalinger om tiltak 
mot finansiering av terrorisme.16 Dette vil ikke bli nærmere kommentert i oppgaven. 

Konvensjoner 

FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs 
sikkerhetsråds resolusjon 1373 ble gjennomført i norsk rett ved endringslov 28. juni 2002 nr. 54. 
Gjennomføringen medførte blant annet nye straffebud i straffeloven §§ 147a og 147b, som 
rammer terrorhandlinger og finansiering av terrorisme. Ved samme lovendring ble undersøkelses- 
og meldeplikten etter den nå opphevede finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 utvidet til å gjelde 
ved mistanke om straffbare handlinger som nevnt i straffeloven §§ 147a og 147b. Slik 
undersøkelses- og rapporteringsplikt er videreført i hvitvaskingsloven § 7. 

FN-konvensjonen 31. oktober 2003 mot korrupsjon ble gjennomført i norsk rett ved endringslov 
30. juni 2006 nr. 49. Gjennomføringen medførte blant annet en revisjon av straffeloven § 317, 
hvoretter såkalt ”self-laundering” ble gjort straffbart og begrepet ”hvitvasking” ble innført og 
definert. 17 

 

2.3 Formål og begrunnelse 

Hvitvaskingslovens formål er ”å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare 
handlinger”, jf. hvvl. § 1. 

Regelverket om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger skal ivareta flere 
hensyn. Den primære hensikten med regelverket er å hindre at kriminelle kan nyte godt av 
profittmotivert kriminalitet. Videre skal reglene bidra til å spore opp midlenes opprinnelse og 
dermed gjøre det mulig å avdekke den kriminelle handlingen utbyttet er generert fra, som igjen 
gjør det mulig å finne ut hvem som står bak de straffbare handlingene og hvitvaskingen. Reglene 
skal også bidra til å hindre at det skaffes til veie økonomiske midler til finansiering av 
terrorhandlinger og at økonomiske midler og finansielle tjenester stilles til rådighet for terrorister 
eller terrornettverk. Reglene skal videre beskytte finansinstitusjoner og virksomheter mv. mot å 
bli utnyttet av kriminelle, med fare for tap av rennome, troverdighet, tillit og penger mv. På den 
annen side er reglene ikke ment å avdekke ulovlige forhold som ikke kan sies å ha en viss 
tilknytning til hvitvasking av utbytte eller finansiering av terrorisme. 18 Transaksjoner av utbytte 

                                                             

15 Se hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften 

16 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 9 

17 ”Self-laundering” innebærer at den som hvitvasker utbyttet, selv har begått den straffbare handlingen 
utbyttet stammer fra, jf. strl. § 317 andre ledd 

18 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 23 
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fra straffbar handling som ikke medfører hvitvasking, det vil si der ”svart økonomi forblir svart” -, 
utløser med andre ord ikke rapporteringsplikt, men vil rammes av andre straffebud.  

 

 

2.4 Økokrim - Internasjonalt samarbeid19  

2.4.1 Økokrim  

Rapport om mistenkelig transaksjon (MT-rapport) skal i henhold til hvitvaskingsloven sendes til 
Økokrim. På bakgrunn av internasjonale anbefalinger som oppfordret alle land til å etablere 
etterretningssentre for mottak, analyse og videreformidling av finansiell informasjon tilknyttet 
mulig hvitvasking og finansiering av terrorisme, har Økokrim opprettet en enhet for finansiell 
etterretning – EFE (et nasjonalt Financial Intelligence Units (FIU)).  
EFEs formål er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger ved 
formidling av etterretningsinformasjon og å bidra til allmennpreventiv virkning av arbeidet mot 
hvitvasking og finansiering av terrorisme. 
EFEs primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT) fra 
rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Ettersom EFE ikke driver med etterforskning og 
straffesaksarbeid vil MT-rapportene som resulterer i etterretningsrapporter og anmeldelser 
oversendes til politi- og kontrollmyndigheter, team ved Økokrim, skattemyndigheter, NAV 
mv.(nasjonalt) og andre lands FIU-er, Egmont Group og FATF (internasjonalt). Hvordan 
informasjonen brukes videre, ligger utenfor EFEs formelle kompetanseområde. Det er 
Politidirektoratet og de enkelte forvaltningsorgan som har rapporteringsansvar, og som har 
oversikt over hvordan informasjon fra EFE blir behandlet hos henholdsvis politiet, 
skattemyndighetene og NAV. 
 

2.4.2 Internasjonalt samarbeid 

Utfordringene som oppstår når pengespor krysser landegrenser, forklarer hvorfor internasjonalt 
politisamarbeid er avgjørende i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. For å kunne 
spore pengenes opphav og hvor de er på vei, anses det nødvendig å kunne følge 
pengestrømmene utover nasjonale landegrenser. 

I tillegg til å være representert i FATF 20 er EFE også representert i andre sentrale organisasjoner 
som fokuserer på bekjempelse av hvitvasking. Gjennom samarbeidet med ulike internasjonale 
fora får EFE kunnskap om internasjonale trender og utviklingstrekk på området.   
Ett av disse foraene er Egmont Group som ble opprettet i 1995 etter initiativ fra Belgia og USA 
som et nettverk av FIU-er. Egmontgruppen er et uformelt samarbeid for myndigheter som 
fokuserer på hvitvasking. Det sentrale i samarbeidet er tilgang på finansiell informasjon på tvers 

                                                             

19 Økokrim, Årsrapport 2007 - EFE 

20 Se oppgaven, punkt 2.2 
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av landene, nye hvitvaskingstrender, ny teknologi som er sårbar i hvitvaskingssammenheng, og 
utveksling av erfaringer mellom FIU-ene. Per juli 2007 besto Egmontgruppen av 106 medlemmer. 
EFE er også representert i en arbeidsgruppe i Interpol som har som oppgave å utvikle og 
gjennomføre arbeidet rettet mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

 
 

 Arbeidsgruppens viktigste oppgaver er blant annet: 

- å bidra til økt kompetanse på fagfelt hos politi- og påtalemyndighet, hvitvaskingsenheter 
(FIUs), kontrollmyndigheter, rapporteringspliktige i henhold til de respektive lands 
hvitvaskingsbestemmelser og næringslivet 

- å bidra til og tilrettelegge for tverrfaglig forståelse og kommunikasjon mellom de forskjellige 
aktørene i arbeidet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme 

- å videreutvikle og sikre en god flyt av etterretningsinformasjon mellom de respektive lands 
politienheter. 

 

3. NÅR ER ADVOKATVIRKSOMHET OMFATTET AV HVITVASKINGSLOVEN?  

3.1 Lovens anvendelsesområde for advokater generelt 

Hvitvaskingsloven gjelder for ”advokater og andre som (…) stadig yter selvstendig juridisk bistand, 
når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utførelse av finansielle 
transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller løsøregjenstander som nevnt i nr. 
8”, jf. hvvl. § 4 nr. 7.  

Angivelsen av personkretsen bygger på definisjonen av rettshjelpvirksomhet i domstolloven § 218 
første ledd, men bare slik at loven kun omfatter de som yter ”selvstendig” juridisk bistand. 
Formuleringen ”selvstendig juridisk bistand” er ment å avgrense mot husadvokater. 21 Verken 
lovens ordlyd eller forarbeidene gir imidlertid anvisning på forståelsen av uttrykket 
”husadvokater”. Skillet mellom selvstendig advokat og husadvokat vil antageligvis bero på om 
vedkommende regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker. Grensedragningen kan imidlertid bli 
vanskelig der husadvokaten tar oppdrag for kollegaer privat eller arbeid for firmaets kunder. 

Lovens ordlyd er uklar med hensyn til når advokater er ment omfattet av loven. En naturlig 
forståelse av gjeldende lovtekst gir loven et svært vidt anvendelsesområde i forhold til 
advokatvirksomhet. Det har imidlertid ikke vært til hensikt å innføre et generelt 
anvendelsesområde i forhold til advokater22 Direktivets ordlyd er etter mitt syn langt klarere og 
mer informativt enn gjeldende lovtekst. Det kan spørres om det hadde vært hensiktsmessig om 
direktivets ordlyd var blitt oversatt direkte, en metode som er benyttet i den danske 
hvitvaskingslov § 1, stk 1 nr. 13 og 14, som uttømmende angir når en advokats kundeforhold er 
omfattet av loven, og som langt på vei tilsvarer en direkte oversettelse av direktivets ordlyd på 
dette punkt.  

                                                             

21 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 37 

22 Uttalelse i Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 38  
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Av vilkårene i hvvl. § 4 nr. 7 er det spesielt uttrykkene ”finansielle transaksjoner” og ”bistår” som 
reiser spørsmål.  

For det første er innholdet i uttrykket ”finansielle” transaksjoner uklart. Uttrykket er ikke drøftet 
nærmere i forarbeidene til hvitvaskingsloven. Slik uttrykket ”finansiell” transaksjon fremkommer i 
loven, tilsier en naturlig språklig forståelse av ordlyden at alle finansielle transaksjoner omfattes. 
For å fastslå det nærmere innholdet i uttrykket er det nødvendig å gå til Endringsdirektivet.  I 
Endringsdirektivet 23 avsnitt 16 er uttrykket ”financial transactions” benyttet. I den norske 
oversettelsen av Endringsdirektivet er uttrykket ”finansielle transaksjoner” benyttet. Dersom 
innholdet i uttrykket ”finansielle transaksjoner” skal være det samme som i ”økonomiske 
transaksjoner”, avgrenses det språklig mot transaksjoner av ikke-økonomisk karakter. En ikke-
økonomisk transaksjon kan tenkes å være en transaksjon som foretas uten bakenforliggende 
profitthensyn, som for eksempel åpning av bankkonto og avtale om leie av bankboks. Rent 
språklig peker ”finansielle transaksjoner” mot pengemessige eller økonomiske forretningsmessige 
handler eller avtaler. For eksempel vil nok kjøp av aksjer eller andre rettslige disposisjoner med 
tanke på profittmaksimering, være omfattet. Det kan hevdes at selve grunnstammen i 
næringsvirksomhet er profittmotivert overføring av varer og tjenester mot penger, slik at de fleste 
transaksjoner nok vil kunne hevdes å være av ”økonomisk” karakter.  

I tillegg til det som etter en naturlig språklig forståelse faller inn under begrepet ”finansiell” 
transaksjon, er det i direktivets artikkel 2 nr. 5 opplistet transaksjoner som ikke er typisk 
finansielle, men som likevel uttrykkelig omfattes av begrepet i direktivet: 

”notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether: 

(a) by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the 

(i) buying and selling of real property or business entities; 
(ii) managing of client money, securities or other assets; 
(iii) opening or management of bank, savings or securities accounts; 
(iv) organization of contributions necessary for the creation, operation or management of 

companies; 
(v) creation, operation or management of trusts, companies or similar structures; 

(b) or by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction;”. 

Etter den norske ordlyden er advokater kun omfattet av loven når de driver med lignende 
finansielle transaksjoner som finansinstitusjoner som driver med finansieringsvirksomhet. Det kan 
synes som om lovgiver her har tatt en snarvei i lovgivningen ved å utelate viktige elementer i 
direktivteksten, og går dermed glipp av viktige punkter for forståelsen av uttrykket i den norske 
ordlyden.  

Den norske loven må tolkes på bakgrunn av ordlyden i Endringsdirektivet. Målet for tolkningen er 
harmoni og ensartethet i rettsanvendelsen. Forutsetningsvis vil tolkningsresultatet etter dette 
innebære en utvidende tolkning av den norske lovteksten, slik at også transaksjoner som det ikke 
er naturlig å betegne som ”finansielle” omfattes av ordlyden, jf. Endringsdirektivet artikkel 2 nr.5. 

                                                             

23 Rådsdirektiv 2001/97/EF 
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En rettskildemessig problemstilling oppstår i forhold til hvilken ordlyd som skal legges til grunn. 24 
Ettersom vi her befinner oss på strafferettens område vil en utvidende tolkning til skade for 
privatpersoner fort kunne være i strid med Grunnloven § 96. Rettspraksis viser imidlertid at 
Høyesterett har gått langt i utvidende eller analogisk tolkning, ut fra formåls- og 
straffverdighetsbetraktninger. 25 

Ordlyden er i seg selv et argument mot utvidende tolkning. Jo mer man fjerner seg fra ordlyden, 
jo mer betenkelig er det og straffedømme. Bistand til åpning av bank eller sparekonti eller 
opprettelse, drift eller ledelse av forvaltningsselskaper regnes vanligvis ikke som ”finansielle” 
transaksjoner, og faller antagelig utenfor begrepet. Hensynet til harmoni i regelverket nasjonalt 
og internasjonalt, samt hensynet til klarhet i regelverket, tilsier imidlertid at det bør foretas en 
utvidende tolkning. Løsningen er ikke gitt, men jeg antar at direktivets ordlyd vil bli lagt til grunn 
for tolkningsresultatet.                                                                   

For det andre må innholdet i ”transaksjon” klarlegges. Uttrykket ”transaksjon” er definert i hvvl. § 
2 nr. 2 som enhver overføring, formidling, ombytting eller plassering av formuesgoder. 
Definisjonen er meget vid, og omfatter etter mitt syn svært mye. I forarbeidene fremhever 
departementet at uttrykket transaksjon skal tolkes vidt, og skal også omfatte transaksjoner som 
allerede er foretatt, hvilket antas å ha betydning for revisorer, regnskapsførere og advokater.  

For det tredje gjelder loven (og herunder rapporteringsplikten) etter sin ordlyd bare når 
advokaten ”bistår eller opptrer på vegne av klienten ved planlegging eller utførelse” av slike 
transaksjoner. Får en advokat informasjon om en mistenkelig transaksjon ved en tilfeldighet 
under oppdrag av en annen karakter, for eksempel i forbindelse med en straffesak, utløser dette 
etter lovens ordlyd ikke noen rapporteringsplikt. Denne tolkningen synes også å fremgå av 
forarbeidene. På den andre siden tilsier ordlyden i hvvl. § 12 at mistanke som oppstår uten 
tilknytning til den finansielle transaksjonen, vil utløse undersøkelses- og rapporteringsplikt 
nettopp fordi forholdet ikke har tilknytning til den finansielle transaksjonen. Det kan spørres om 
dette var tilsiktet. Den uklare ordlyden er uheldig. Etter mitt skjønn vil rapporteringsplikt for 
advokaten kun utløses der han bistår eller opptrer på vegne av klient i forbindelse med 
planlegging eller utførelse av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast 
eiendom eller løsøre. Alle andre mistenkelige transaksjoner faller utenfor rapporteringsplikten. 
Videre utløses rapporteringsplikten etter hvvl. § 12 om mistenkelige transaksjoner når forholdet 
om transaksjonen ikke har kommet til advokatens kunnskap gjennom arbeidet med å fastslå 
klientens rettsstilling, ei heller er kommet til advokatens kunnskap før, under og etter en rettssak, 
når forholdet omkring mistenkelig transaksjon har direkte tilknytning til rettstvisten.26  

Selv om også tidligere gjennomførte disposisjoner er omfattet av uttrykket ”finansielle 
transaksjoner”, vil etterfølgende kontroll eller gjennomgang av ligningen ikke være bistand til 
transaksjonen. Et spørsmål er om man kan bistå til noe som allerede er gjennomført. Neppe i sin 

                                                             

24 Se oppgaven, punkt 9 

25 Rt. 1973 side 433 

26 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 37-38, hvor departementet velger å begrense anvendelsesområdet fordi et 
meget vidt anvendelsesområde nettopp kan føre til rapporteringsplikt på grunn av overskuddsinformasjon 
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rene form. Men dersom for eksempel en regnskapsfører blir bedt om å føre et innskudd på 
selskapets bankkonto som inntekt i regnskapet, og han får mistanke om at det her kan dreie seg 
om noe straffbart, vil han bistå med å skjule den straffbare handlingen ved ikke å stille spørsmål. I 
et slikt tilfelle vil det antagelig oppstå undersøkelsesplikt. Det er ikke sikkert at ytterligere 
undersøkelser kan gjennomføres. Hvis mistanken består, vil det foreligge opplysningsplikt.27   

På tilsvarende måte som fremtidige transaksjoner kan omfattes av strl. § 317 vil også fremtidige 
transaksjoner kunne omfattes av rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven § 7.28  Spørsmålet, som 
ble behandlet i Rt. 1997 side 1637, gjaldt medvirkning til skatteunndragelse i Russland i 
forbindelse med oppgjør for levert fisk i Norge.  Vedrørende spørsmålet om strl. § 317 kunne 
anvendes ved bistand til fremtidige straffbare handlinger, uttaler Høyesterett at ”bestemmelsens 
formål taler for at også bistand til framtidige handlinger rammes. Formålet var å innføre et nytt og 
generelt straffebud om heleri og hvitvasking. Da straffverdigheten kan være den samme 
uavhengig av når bistanden ytes, ville lovens formål bare delvis bli oppfylt om det ble oppstilt et 
tidsskille for hvilke bistandshandlinger som omfattes ved at forutgående bistand uttømmende ble 
regulert av et eventuelt medvirkningstillegg. Da forutgående bistand er relativt praktisk, ville § 
317 i så fall bli uheldig begrenset”.  Til støtte for dette viser førstvoterende til lovforarbeidene og 
tidligere praksis, og konkluderer med at strl. § 317 også kan anvendes ved bistand til å sikre 
utbytte av framtidige straffbare handlinger.  

Endelig fremheves det i forarbeidene at det ikke er et vilkår at den rapporteringspliktige blir bedt 
om å delta i gjennomføringen av den aktuelle transaksjonen for at rapporteringsplikt skal inntre. 
29 Rapporteringsplikt vil oppstå også der en advokat kun har gitt en eller annen form for bistand til 
at selve transaksjonen kan gjennomføres. 

Et eksempel på rapporteringsplikt ved framtidige transaksjoner er en eiendomsmegler som 
mistenker at kjøperen av et hus helt eller delvis vil gjøre opp med utbytte av straffbare 
handlinger. Det dreier seg om en meget kostbar eiendom som kjøperen, som er utenlandsk 
statsborger, vil kjøpe usett. Han har sagt til eiendomsmegleren at han vil betale en større sum 
kontant i utenlandsk valuta, og at resten vil bli overført fra en bankkonto i utlandet.30 

En situasjon som kan tenkes å oppstå ved skilsmisse og skifte, er at advokaten for den ene parten 
får mistanke til mistenkelig transaksjon på motpartens side. Spørsmålet er om rapporteringsplikt 
vil oppstå i dette tilfellet. Det følger av ordlyden i § 12, at det ikke skal rapporteres om forhold 
advokaten har fått kjennskap til gjennom sitt arbeid med å fastlegge klientens rettsstilling, eller 
om forhold som han har fått kjennskap til før, under og etter en rettssak, når forholdet har direkte 
tilknytning til rettstvisten.  Spørsmålet er om mistanke til en hvitvaskingstransaksjon på 
motpartens side er forhold beskyttet av § 12. Forhold på motpartens side kan i skilsmisse og 
skiftesaker ha betydning for fastlegging av egen klients rettsstilling. Det er heller ikke uvanlig at 
skilsmisse og skifte saker ender i retten, slik at forhold på motpartens side kan oppfylle vilkårene 

                                                             

27 Anne- Mette Dyrnes, ”Inndragning – Hva må gjøres?”, Oslo 2003, side 152 

28 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 24 

29 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 24 

30 Anne- Mette Dyrnes, ”Inndragning – Hva må gjøres?”, Oslo 2003, side 152 
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for taushetsplikt etter § 12. Det sentrale spørsmålet er imidlertid om § 12 er ment å beskytte 
forhold på motpartens side i slike saker mot rapportering. Hensynene som ligger til grunn for § 12 
er at forholdene skal ligge til rette for en åpen kommunikasjon for å sikre klientens interesser. Slik 
jeg ser det er taushetsplikt om forhold på motpartens side ikke egnet til å sikre egen klients 
interesser. Tvert i mot vil en rapporteringsplikt om mistenkelige transaksjoner på motpartens side 
ofte være med på å klargjøre egen klients rettsstilling. Jeg antar at rapporteringsplikt vil oppstå 
der det foreligger mistanke om hvitvaskingstransaksjon på motpartens side.   

En annen praktisk situasjon som kunne havne i en gråsone vil typisk være der en skattejurists 
oppdrag med å gjennomgå og skrive oppgaver over en persons ligning. I seg selv inneholder slike 
oppgaver ingen ”finansiell transaksjoner”. Når transaksjonen er gjennomført og skal føres i 
oppgaven, er det vanskelig å se hvordan dette skal være bistand til den allerede foretatte 
transaksjonen.31 

I forhold til betaling for et oppdrag, er det sjelden advokaten ”bistår eller opptrer på vegne av 
klienter ” ved overføringen. Normalt må dette antas å falle utenfor rapporteringsplikten.  

Videre vil unnlatelse av å innrapportere en transaksjon som i det ytre fremstår som mistenkelig, 
kunne legitimeres ut i fra spesielle forhold rundt klienten, som for eksempel der advokaten bistår 
klienten med kontantuttak av et erstatningsbeløp på kroner 500 000, hvor klienten på grunn av 
hans spesielle omgangskrets, er best tjent med at erstatningsutbetalingen er ukjent for 
omverdenen.  

For alle rapporteringspliktige etter hvvl. § 4 andre ledd oppstår bare rapporteringsplikt når 
transaksjonen skjer under ”utøvelsen av deres yrke”. I følge forarbeidene avgrenses det med 
dette mot bistand som ikke er relatert til deres profesjon og den kompetanse denne gir.32 Det 
avgjørende er altså ikke om bistanden skjer i fritid eller i arbeidstid, men oppdragets karakter. 

 

3.2 Lovens anvendelsesområde for advokater som bistår ved salg av gjenstander  

Hvitvaskingsloven gjelder videre for advokater når de bistår ved salg av gjenstander, forutsatt at 
gjenstanden har en verdi over 40 000 kroner, jf. hvvl. § 4 nr. 7 jf. nr. 8. I forarbeidene til 
hvitvaskingsloven ble det uttalt at rapportering i disse tilfellene også burde gjelde advokater, 
hovedsakelig for å oppnå en effektiv kriminalitetsbekjempelse. 33 Plikten i hvvl. § 4 nr. 8 
innebærer imidlertid en utvidelse av forpliktelsen som følger av endringsdirektivet.34 

Hva gjelder beløpsgrensen på 40 000 kroner synes den fastsatt ut fra de hensyn som er anført i 
forhold til forhandlere av gjenstander ved kontantsalg, jf. § 7 nr. 8. Samme hensyn gjør seg 
antagelig ikke gjeldende i forhold til advokater når det gjelder fastsettelsen av beløpsgrensen.  

                                                             

31 Axelsen, Niels Kristian og Hopsnes, Roald, TFST-2005-9, ”Hvitvaskingsloven – Er undersøkelses- og 
meldepliktsreglene for advokater og fondsmeglere hensiktsmessig utformet?”  

32 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 48 

33 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 26 

34 Rådsdirektiv 2001/97/EF 
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Det gjelder spesielt fordi beløpet er satt så lavt på grunn av kontantelementet i transaksjonen. I 
forhold til advokater vil det antagelig være like hensiktsmessig om beløpet ble hevet tilsvarende 
Euro 15 000, jf. endringsdirektivet artikkel 3 nr. 2.   

 

3.3 Særregler for advokater - unntak fra hovedregelen om rapporteringsplikt  

I tillegg til begrensningene i anvendelsesområde som følger av hvvl. § 4, er det som nevnt oppstilt 
særlige unntak fra rapporteringsplikten for advokater i hvvl. § 12.  

Etter hvvl. § 4 nr. 7 vil situasjonene hvor unntaket i § 12 kan tenkes anvendt være hvor en advokat 
”bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utførelse av finansielle 
transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller løsøregjenstander som nevnt i nr. 
8”. Unntaket har to alternative grunnvilkår og ett tilleggsvilkår. 

Det første alternative vilkåret som er unntatt fra rapporteringsplikten er det og ”fastslå klientens 
rettsstilling”. Hvilken situasjon uttrykket ”fastslå klientens rettsstilling” er ment å omfatte er 
uklart. Ettersom manglende rapportering er straffebelagt og ”overrapportering” kan medføre 
brudd på advokaters taushetsplikt, er det uheldig. En naturlig språklig forståelse av uttrykket 
omfatter arbeidet advokaten utfører ved å fortolke gjeldende rett og subsumsjonen av faktum 
innunder dette. En lignende forståelse har blitt lagt til grunn i forarbeidene til den danske 
hvitvaskingsloven: ”… fastslår den pågældende klients retsstilling skal forstås således, at det kun 
vedrører opplysninger om fortolkning av gjældende ret samt retslig subsumption (at innordne et 
tilfælde under en regel i lovgivningen mv)”.  

I følge forarbeidene vil det sentrale innholdet i begrepet for det første omfatte advokaters arbeid 
med å fortolke gjeldende rett. For det andre vil begrepet omfatte advokatens vurdering av hvilke 
rettsregler som får anvendelse på de faktiske forhold i en gitt sak (subsumsjonen). Annet arbeid 
faller utenfor.35  Rent språklig kan forarbeidene tyde på at faktiske forhold som blir oppgitt, eller 
faktiske opplysninger som advokaten innhenter for å klargjøre rettsstillingen, skal gi grunnlag for 
melding i medhold av hvitvaskingsloven. Normalt er det nettopp de faktiske forhold – ikke selve 
tolkningen eller subsumsjonen – som vil utløse en mistanke om hvitvasking. Dersom loven skal 
tolkes på denne måten, vil unntaket ha svært liten betydning. Også innhenting av faktiske 
opplysninger må rent språklig omfattes av ordlyden ”fastslå klientens rettsstilling”.  

En situasjon der advokaten ”fastslår klientens rettsstilling” og der advokaten er 
rapporteringspliktig kan illustreres slik: 36                                                                                                         
I forbindelse med en henvendelse fra en klient som ønsker en redegjørelse for om han har 
innordnet seg etter det gjeldende regelverk i en skattesak, går advokaten gjennom de 
transaksjoner og rettslige disposisjoner som er foretatt, holder dette opp mot gjeldende rett, og 
foretar en vurdering av dette. Advokaten får mistanke om at noen av transaksjonene omfattes av 
bestemmelsene i hvitvaskingsloven, og gjør klienten oppmerksom på at han ikke har innordnet 
seg etter gjeldende regelverk. Klienten betaler og oppdraget er avsluttet. Advokaten er antagelig 

                                                             

35 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 59 

36 Advokatforeningens uttalelser/Høring 2007:10  
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ikke underlagt rapporteringsplikt i dette tilfellet, da oppdraget kun består i og ”fastslå klientens 
rettsstilling.” 

Situasjonen der advokaten vil være rapporteringspliktig kan illustreres med samme eksempel: 
Dersom advokaten, etter å ha gjort klienten oppmerksom på at han ikke har innordnet seg etter 
gjeldende regelverk, bistår med rådgivning om hvordan klienten bør håndtere saken, vil han 
antagelig være rapporteringspliktig, da advokaten ikke lenger bare har ”fastslått klientens 
rettsstilling”, men har gitt konkret rådgivning om hva som burde gjøres videre. 

Eksempelet illustrerer hvor lite som skal til for at advokaten går fra å fastslå klientens rettsstilling, 
til å gi faktisk juridisk rådgivning. Det aktuelle skjæringspunktet må antagelig være når advokaten 
går ut over å holde faktum opp imot gjeldende rett, og gir konkrete råd om hva klienten burde 
foreta seg videre.                                     

Det andre alternative unntaket ”før, under og etter en rettssak” skaper også tolkningstvil. Mange 
finansielle transaksjoner kan lede til rettssak. I følge forarbeidene krever vilkåret at det foreligger 
en rimelig klar mulighet for en forestående rettssak for at unntaket fra rapporteringsplikten skal 
inntre.37 Også dette vurderingstemaet blir vagt, og er ikke nærmere drøftet i forarbeidene. 

Hvitvaskingsloven § 12 oppstiller også et tilleggsvilkår. Advokater har ikke plikt til å rapportere 
om opplysninger han ”har fått kjennskap til gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling, 
eller om forhold som de har fått kjennskap til før, under og etter en rettssak, ”når forholdet har 
direkte tilknytning til rettstvisten”. Om tilleggsvilkåret peker tilbake på begge de alternative 
vilkårene, er usikkert. I forhold til alternativet ”før, under og etter en rettssak”, synes det klart at 
informasjonen må være relevant for rettstvisten. Om vilkårets ”direkte tiknytning til rettstvisten” 
også gjelder i forhold til alternativet ” fastslå klientens rettsstilling”, synes mer uklart. 

Setningsoppbygningen gir ikke noe klart svar, men kan tyde på at relevanskravet gjelder begge 
alternativene. Rent språklig kan uttrykket ”rettstvisten” i relevanskravet bety ”sivile søksmål”.38 Å 
få kartlagt sin rettsposisjon kan skje uavhengig av en tvist, og meningsinnholdet i relevanskravet 
skulle derfor tilsi at det bare knytter seg til alternativet ”før, under og etter en rettssak”. Men 
”rettstvisten” kan også benyttes i betydningen ”uenighet av rettslig karakter”. Noen sikker 
språklig betydning kan derfor neppe kartlegges. Forarbeidene til bestemmelsen gir etter mitt syn 
ikke veiledning. 

Arbeidsgruppen som fremmet forslag til hvitvaskingsloven skriver i punkt 6.3.2 på side 56:  

“Etter direktivet kan også opplysninger om klienten som advokaten får eller innhenter i 
forbindelse med å fastslå (”ascertaining”) klientens rettsstilling, unntas fra rapporteringsplikten. 
Dersom en skulle velge et slikt unntak, vil arbeidsgruppen tilrå at unntaket formuleres i tråd med 
ordlyden i direktivet. Med et så vidtrekkende alternativ som det her tas utgangspunkt i, er det 

                                                             

37 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 58 

38 I ”Bokmålsordboka” legges denne betydning til grunn 
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imidlertid ikke behov for tilleggsvilkåret om at opplysningene må ha direkte tilknytning til 
rettstvisten.”39 

På bakgrunn av dette foreslår arbeidsgruppen to alternativ: ett som bare omfatter ”opplysninger 
som mottas før, under og etter en rettssak” med et relevanskrav ”når opplysningen har direkte 
tilknytning til rettstvisten”, og ett alternativ som omfatter både ”å fastslå klientens rettsstilling” 
og ”om forhold de har fått kjennskap til før, under og etter en rettssak”, men som ikke har noe 
relevanskrav. Departementets forslag, som senere ble vedtatt, var en kombinasjon av disse to 
forslag. Men om relevanskravet ”når forholdet har direkte tilknytning til rettstvisten” peker 
tilbake på begge alternativene, er ikke kommentert av departementet. 

Virkningen av unntaket i § 12, blir at klienter som søker råd hos advokater kan være trygge for at 
forhold knyttet til denne rettstvisten ikke varsles videre. Derimot har klienten ikke vern mot at 
advokaten varsler Økokrim om mistanke om andre hvitvaskingstransaksjoner advokaten skulle 
oppdage i sitt arbeid med rettstvisten. Dette er den motsatte løsning av det som følger av EU 
direktiv 2001/97/EG (Endringsdirektivet).40 

I direktivets fortale skal juridisk rådgivning bare kunne utløse meldeplikt hvor rådgiveren selv 
deltok i hvitvaskingen, det juridiske rådet ytes med henblikk på å kunne hvitvaske penger eller 
advokaten vet at klienten søker juridisk råd for hvitvaskingsformål. Direktivet har gode grunner 
for seg. Personer som har hvitvasket penger bør kunne søke juridisk råd om andre forhold uten 
risiko for dermed å bli anmeldt for hvitvasking. Derimot har ingen krav på hjelp til eller råd for å 
hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger. Dette tilsier at hvitvaskingsloven er i strid med 
direktivet på dette punkt.  

Best i samsvar med direktivets intensjon blir den norske loven om relevanskravet ”når forholdet 
har direkte tilknytning til rettstvisten”, bare peker tilbake på alternativet ”om forhold som de har 
fått kjennskap til før, under og etter en rettssak”. Men heller ikke denne løsning er god nok og er 
antagelig i strid med direktivet. 

I dansk rett unntar § 8 i lov av 26. februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 
af penge og finansiering af terrorisme, advokater fra rapporteringsplikt ”når de repræsenterer en 
klient før, under og efter en retssag”. Arbeid med å fastslå klientens rettsstilling uten tilknytning 
til en rettssak, er altså gjenstand for meldeplikt. Noe relevanskrav er imidlertid ikke oppstilt. 

 

3.3.1 Særlige problemstillinger 

Dersom samme advokat benyttes til flere oppdrag hvor enkelte faller innenfor unntaket og andre 
utenfor, oppstår spørsmål vedrørende unntakets grenser. Det fremgår av forarbeidene at 
advokater da vil ha rapporteringsplikt om mistenkelige transaksjoner de blir kjent med i 
tilknytning til oppdrag som faller utenfor unntaket. Dette må antas å gjelde uavhengig av om 

                                                             

39 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 56 

40 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 59 
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tjenester som faller inn under unntaket utgjør den vesentligste oppdragsmengden i forhold til 
den aktuelle klient eller ikke. Departementet uttaler at den nærmere avgrensning av unntaket vil 
reise en rekke tolkningsspørsmål som vil måtte finne sin løsning i praksis. 41 

I de tilfeller der det kan herske tvil om mistanken knytter seg til om transaksjonen faller inn 
under unntaket, og forholdet til klient gjør det vanskelig å rapportere, kan det tenkes at 
usikkerheten kan legitimere unnlatelse av å melde fra. Bevismessig vil det, i forhold til en 
eventuell påtale, være en vanskelig oppgave for påtalemyndigheten å føre bevis for informasjon 
til oppdrag som ligger henholdsvis innenfor eller utenfor unntaket.  

 

4. HOVEDREGELEN OM ADVOKATERS UNDERSØKELSES- OG RAPPORTERINGSPLIKT I HVVL. § 7  

4.1 Generelt 

Når advokater ”bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utførelse av 
finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller løsøregjenstander som 
nevnt i nr. 8”, og de forhold advokaten har fått kjennskap til ”ikke er kommet til hans kunnskap 
gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling, eller er kommet til hans kunnskap før, 
under og etter en rettssak, når forholdet har direkte tilknytning til rettstvisten”, er hovedregelen 
at advokaten skal foreta nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om 
at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling…. ”, jf. hvvl. § 7 første ledd. 
Dersom undersøkelsene ikke har avkreftet mistanken, skal advokaten av eget tiltak oversende 
opplysninger til ØKOKRIM om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført 
mistanke”, jf. hvvl. § 7 annet ledd.  

Bestemmelsen oppstiller et mistankekrav, et tilknytningskrav, et kriminalitetskrav, et krav til 
undersøkelse og en rapporteringsplikt. I motsetning til mistankekravene i straffeprosessloven, 
som gjelder hvilke rettigheter den mistenkte har under etterforskningen og før den mistenkte har 
fått status som siktet, retter mistankekravet i hvitvaskingsloven seg mot personer som skal 
rapportere om mistenkelige transaksjoner (forutsetningsvis) begått av andre.  

 

4.2 Tilknytningskravet 

Tilknytningskravet er ikke drøftet i forarbeidene. Jeg antar at kravet ”i tilknytning til” er oppfylt 
både i situasjoner hvor den som søker bistand hos advokaten bare hjelper den som har begått 
den straffbare handling å hvitvaske utbytte. Men også i de situasjoner hvor den som søker bistand 
hos advokaten selv har utført den straffbare handling, - såkalt selvvasking -, er tilknytningskravet 
oppfylt, og vil utløse rapporteringsplikt.42 

                                                             

41 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 59  

42 Strl. § 317 andre ledd 
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4.3 Kriminalitetskravet 

4.3.1 Generelt 

Det karakteristiske ved hvitvasking er at det dreier seg om befatning med utbytte av en annen 
straffbar handling.  Det som omfattes av rapporteringsplikten er altså mistanke om utbytte 
tilknyttet en straffbar handling som er begått tidligere. Kriminalitetskravet ”utbytte fra straffbar 
handling” reiser flere spørsmål.  

Det første spørsmålet som må avklares er innholdet i uttrykkene ”utbytte” og ”straffbar 
handling”. Det neste spørsmålet er om den straffbare handlingen utbyttet stammer fra, må 
konkretiseres. Avslutningsvis vil jeg drøfte bevisspørsmålet. 

Formuleringen ”utbytte fra straffbar handling” er hentet fra straffeloven § 317, og det fremgår 
uttrykkelig i forarbeidene til hvitvaskingsloven at uttrykket i hvitvaskingsloven skal forstås på 
samme måte.43 

Etter strl. § 317 første ledd skal den som mottar eller skaffer seg eller andre del i ”utbytte fra en 
straffbar handling (heleri)”, eller som ”yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen 
(hvitvasking)”, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet 
det å innkreve, oppbevare, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la 
investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer i stedet for 
utbyttet.”  Heleribestemmelsen i første komma betegnes gjerne som ”mottaksalternativet” og 
hvitvaskingsbestemmelsen i andre komma som ”hvitvaskingsalternativet”.  

Det nærmere innhold er drøftet i denne bestemmelsens forarbeider, i den strafferettslige 
litteraturen og i rettspraksis.   

Det følger av ordlyden i strl. § 317 at utbyttet må stamme fra en straffbar handling. ”Straffbar 
handling” betyr i prinsippet alle straffbare handlinger. Dette innebærer at straffbarhetsvilkårene 
for primærlovbruddet må være oppfylt. Som hovedregel, vil det således ikke være straffbart å ha 
befatning med utbytte dersom gjerningspersonen for den opprinnelige handlingen ikke kan 
straffes. Etter bestemmelsens tredje ledd foreligger imidlertid heleri selv om ingen kan straffes for 
primærlovbruddet på grunn av bestemmelsene i strl. §§ 44 og 46. Heleri foreligger altså selv om 
de personlige forutsetninger for straff ikke er oppfylt fordi gjerningspersonen er mindreårig eller 
sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Straffverdigheten av heleri vil være den samme 
uansett hvilke personlige egenskaper den som har begått primærlovbruddet har. For de øvrige 
straffbarhetsvilkårene er det ikke gjort unntak.44 Det må derfor bevises at den opprinnelige 
handlingen dekkes av et straffebud, at det ikke foreligger noen straffrihetsgrunn og at skyldkravet 
er oppfylt. Dersom det er rimelig tvil om disse tre straffbarhetsvilkårene er oppfylt for 
primærlovbruddet, må det føre til frifinnelse for overtredelse av strl. § 317. 

                                                             

43 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 23 

44 Anne- Mette Dyrnes, ”Inndragning – Hva må gjøres?”, Oslo 2003, side 251  
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Både forbrytelser og forseelser omfattes, og unnlatelser kan være likestilt med handlinger. 45 
Forarbeidene legger vekt på at Europarådets konvensjon om hvitvasking, ransaking, beslag og 
inndragning av utbytte, artikkel 6 retter seg mot ”criminal offences”, det vil si alle straffbare 
handlinger. 46 

Med ”utbytte” menes enhver fordel som er oppnådd ved en straffbar handling. Det er ikke et 
absolutt krav at fordelen har økonomisk verdi selv om dette vil være det normale. Utbytte kan 
bestå av ting eller penger. Fast eiendom, løsøregjenstander og fordringer kan være utbytte. Har 
for eksempel en person mottatt bestikkelser i form av en bil, er bilen utbytte. Også surrogater for 
det opprinnelige skal regnes som ubytte. Forarbeidene nevner som eksempel en offentlig 
tjenestemann som har mottatt en bil som bestikkelse. Dersom han selger bilen og kjøper båt for 
pengene, skal båten regnes som utbytte. Videre skal ting som utbyttet er forvandlet eller omgjort 
til, regnes som utbytte, som for eksempel gullsmykker som er smeltet om til en gullbarre. Også 
der utbyttet er sammenblandet med lovlig ervervede midler, skal den forholdsmessige delen 
anses som utbytte.47  

Videre er besparelser en form for utbytte, som for eksempel fremtidig skatteunndragelse. 
Spørsmålet om utbytte av skattesvik var unntatt fra utbyttebegrepet i strl. § 317, ble behandlet av 
Høyesterett i Rt. 1997 side 1637. Høyesterett fant ikke holdepunkter i forarbeidene for noen 
avgrensning mot utbytte fra skattesvik. Et støtteargument var at forarbeidene til 
finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 om finansinstitusjonenes undersøkelses- og 
rapporteringsplikt som står i nær sammenheng med § 317, trakk i samme retning. Det samme 
gjorde hensynet til straffebudets effektivitet: ”Den som utfører hvitvaskingen, er ofte ukjent med 
hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra. Dette er normalt irrelevant for vedkommende.” 
Høyesterett kom etter dette til at § 317 også omfatter befatning med utbytte fra skattesvik. 48 

 

4.3.2 Konkretiseringskrav 

Det neste spørsmålet knytter seg til uttrykket ”straffbar handling”. Ordlyden i strl. § 317 stiller 
ikke noe uttrykkelig krav om bevis for at utbyttet stammer fra en konkret straffbar handling. 
Spørsmålet er om et slikt krav må innfortolkes.  

Tradisjonelt har rettspraksis og juridisk teori lagt til grunn at det ikke måtte innfortolkes noe 
konkretiseringskrav. 49 

En ny kjennelse fra Høyesterett, inntatt i Rt. 2006 side 446, angir gjeldende rett på området. 
Saken gjaldt tolkningen av strl. § 317 om heleri og reiser særlig spørsmål om det gjelder noe krav 
om konkretisering av det lovbruddet utbyttet stammer fra. At kjennelsen er ny og klar gir den stor 

                                                             

45 Strl. § 4, og Johs. Andenæs, ”Alminnelig strafferett”, 4. utgave 1997, side 128  

46 Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) side 14, Norge ratifiserte konvensjonen i 1994 

47 Anne- Mette Dyrnes, ”Inndragning – Hva må gjøres?”, Oslo 2003, side 248 

48 Rt. 1997 side 1637 på side 1639 

49 Bratholm/Matningsdal, Straffeloven med kommentarer, side 848 med videre henvisninger 
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vekt ved avgjørelser av denne problemstillingen. Førstvoterende dommer Øie konkluderte med at 
strl. § 317 ikke stiller noe krav om at den straffbare handlingen som utbyttet stammer fra, må 
konkretiseres. 

Til støtte for sitt syn viser hun til tidligere heleribestemmelse. Heleribestemmelsen hadde 
tidligere et begrenset anvendelsesområde ved at det måtte dreie seg om heleri av en gjenstand 
som var ”fravendt noen ved en forbrytelse”. Hun viser til at straffebudet den gang, etter sikker 
rett, ikke stilte krav om konkretisering av den straffbare handlingen, og viser til NOU 1985:25 
Narkotikalovbrudd, ran og heleri, som på side 55 oppsummerer rettstilstanden slik: 

”Betegnelsen ”forbrytelse” i lovteksten står i motsetning til ”forseelse” og innebærer ikke noe 
krav om at gjenstandene skal tilbakeføres til en bestemt forbrytelse. Dette følger direkte av lovens 
ordlyd og har verken i rettspraksis eller teori vært ansett som tvilsomt.” 

Heleribestemmelsen ble senere endret for å utvide anvendelsesområdet.50 
Hvitvaskingsalternativet, som jeg omtalte tidligere, ble tatt inn i loven og objektet for den 
straffbare handlingen ble utvidet. Avgjørende etter endringen var nå om utbyttet stammer fra en 
straffbar handling – det er ikke lenger noe krav at utbyttet stammer fra en forbrytelse hvor 
eiendomsrett er krenket.  

Lovendringen medført at bestemmelsen endret karakter. Fra å være et forholdsvis konkret 
straffebud, ble det etter sin ordlyd meget generelt og vidtrekkende. Dommer Øie uttaler at det 
ikke uten videre er gitt at straffebudet etter lovendringen på alle punkter skal tolkes like vidt som 
det ble tolket tidligere. Hun viser i denne sammenheng til inndragningsbestemmelsen i strl. § 34, 
som også gjelder utbytte fra straffbar handling, som er forstått slik at det kreves en nærmere 
konkretisering. Hun sier imidlertid at sammenfallende ordlyd ikke er avgjørende. 

Til støtte for dette viser hun til uttalelser om skyldkravet i forarbeidene til lovendringen, jf. 
Ot.prp.nr. 53 (1992-1993) side 27: 

”Den delen av gjerningsbeskrivelsen som i første rekke kan skape problemer i forhold til 
skyldkravet, er vilkåret om at det må gjelde utbytte fra en straffbar handling. Det kreves ikke at 
gjerningspersonen vet eller bør vite hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra, eller 
hva slags type straffbar handling det er tale om; det er nok et vedkommende vet eller bør vite at 
utbyttet stammer fra en eller annen straffbar handling. …”  

At det er en nær sammenheng mellom gjerningsbeskrivelsen og skyldkravet i et straffebud følger 
av det såkalte dekningsprinsippet, som blant annet kommer til uttrykk i straffeloven § 42. For at 
forsett skal kunne konstateres må gjerningspersonen som hovedregel være klar over alle 
momenter som gjør at gjerningsbeskrivelsen i straffebudet er oppfylt. Så lenge det ikke foreligger 
klare holdepunkter for at gjerningspersonen ikke er klar over alle momentene som gjør at 
gjerningsbeskrivelsen i straffebudet er oppfylt, er det etter førstvoterendes oppfatning ikke 
holdepunkter for å skulle trekke beviskravet lenger enn hva den tiltaltes skyld må dekke.51 
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Dommer Øie viser videre til uttalelser i Ot.prp.nr. 8 (1998-1999) side 28, jf. NOU 1996:21 side 25, 
som uten forbehold gir uttrykk for at det etter strl. § 317 ikke kreves at det kan konkretiseres 
hvilken straffbar handling utbyttet som har vært objekt for heleri eller hvitvasking, stammer fra.  

 

4.3.3 Bevisspørsmålet 

Spørsmålet om det må foreligge objektive holdepunkter for arten av den straffbare handling for at 
det skal kunne anses bevist at utbytte stammer fra en straffbar handling, ble også drøftet i Rt. 
2006 side 466.  

Førstvoterende uttaler at bevisspørsmålet må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering hvor 
også andre momenter enn lovbruddets art kan være av betydning. Slik saken lå an i Rt. 2006 side 
466, var det etter hennes syn ikke feil å angi bevistemaet som et spørsmål om det kan utelukkes 
at de midler det er tale om, kan stamme fra lovlige kilder. En slik angrepsmåte innebærer etter 
førstvoterendes syn ikke at det legges til grunn en omvendt bevisbyrde i strid med 
uskyldspresumpsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2.52 

Etter gjeldende rett må påtalemyndigheten bevise utover enhver rimelig tvil at utbyttet ikke 
kunne stamme fra lovlige kilder, og at beviskravet er strengt. Mistenktes forklaring om midlenes 
opprinnelse vil imidlertid danne rammen om den etterforskning som må gjennomføres. Hvis 
mistenkte hevder å ha hatt legale inntekter som kan forklare formuesøkningen, må riktigheten av 
forklaringene undersøkes. Det vil i de fleste tilfeller, være relativt enkelt å sjekke om mistenktes 
opplysninger om slike legale kilder stemmer. Lovlig ervervede midler som arbeidsinntekt, arv, 
gave og lån, er oftest enkelt å spore. Dersom mistenkte ikke vil forklare seg eller lyver, vil det i seg 
selv være en omstendighet som kan tale for at midlene er ulovlig ervervet. Særlig når det er tatt 
beslag i midlene, vil mistenkte normalt fremskaffe dokumentasjon nokså umiddelbart. Dersom 
den tiltalte ikke kan skaffe bevis som i en viss grad underbygger at utbyttet stammer fra lovlige 
kilder, må dette kunne være et bevismoment i den samlede vurderingen.    

 

4.4 Mistankekravet 

4.4.1 Generelt 

Av vilkårene i § 7 er det særlig mistankekravet som skaper tolkningstvil. I følge hvvl. § 7 utløses 
rapporteringsplikten ved ”mistanke” om hvitvaskingstransaksjoner. Sammenhengen med 
kriminalitetskravet viser at det ikke kreves mistanke om en konkret straffbar handling eller 
bestemt type straffbar handling. 53 
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Det nærmere innhold i mistankekravet kan deles i to, - kravet til grunnlaget for mistanken, og 
kravet til sannsynlighet for at mistanken er riktig. Selv om det er nær sammenheng mellom de to 
sidene, er det prinsipielt to forskjellige spørsmål.54 

4.4.2 Grunnlaget for mistanken 

I følge hvitvaskingsforskriften § 11, kan grunnlag for mistanke for eksempel være at          
”…transaksjonen synes å mangle et legitimt formål, er usedvanlig stor eller kompleks, er uvanlig i 
forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner, foretas til eller fra en 
kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking eller 
terrorfinansiering, eller på annen måte har en uvanlig karakter.” Oppramsingen er ikke 
uttømmende. Oppramsingen forutsetter at det foreligger objektive holdepunkter. Rene subjektive 
antagelser hos advokater vil ikke utløse undersøkelsesplikt. 

Etter ordlyden i hvvl. § 7 vil det være de opplysninger som den rapporteringspliktige ”har”, som 
utløser undersøkelsesplikt. Det er altså de faktiske opplysninger den rapporteringspliktige besitter 
som eventuelt må gjøre transaksjonen mistenkelig.  

Hvitvaskingsforskriften § 10, ramser opp flere omstendigheter knyttet til transaksjonens art som 
kan gi grunnlag for mistanke. Forskriften inneholder imidlertid ikke noen definisjon på hva som er 
en ”mistenkelig transaksjon”.  

Kredittilsynet lister i sitt rundskriv 9/2004 opp noen eksempler på transaksjoner som etter sin art 
kan være mistenkelige. Kredittilsynets rundskriv gjelder i utgangspunktet ikke for advokater.  Men 
jeg antar at uttalelsene vil kunne ha betydning for advokater, som retningslinjer for anvendelsen 
av de samme bestemmelser i hvitvaskingsloven. Oversikten i det følgende er ikke uttømmende. 
En transaksjon kan være mistenkelig når: 

• transaksjonen synes å mangle et legitimt formål. Det kan eksempelvis være et oppdrag 
hvor pengesummen skal gå frem og tilbake mellom ulike konti innen en gitt tidsramme, 
at samme beløp går frem og tilbake mellom ulike institusjoner i henhold til et gitt 
oppdrag, og at en større sum splittes i flere mindre summer, men samles igjen på en ny 
konto. 

• transaksjonen er usedvanlig stor eller kompleks, eller er uvanlig i forhold til kundens 
kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner.  
Det må her bli tale om et konkret skjønn. Om alle transaksjoner som er usedvanlig store 
eller komplekse skulle utløse plikt til å undersøke, ville en stor del av oppdragene 
advokater gjennomfører utløse en slik plikt. Dette ville være svært ressurskrevende for 
de rapporteringspliktige. Jeg antar at en så streng plikt ikke følger av mistankekravet. En 
transaksjon kan være stor i forhold til en kunde, mens den er helt normal i forhold til en 
annen. Institusjonene/advokatene må her nytte sine kunnskaper om den enkelte kunde. 
”Kjenn-din-kunde”-prinsippet, som blant annet innebærer at rapporteringspliktige skal 
foreta legitimasjonskontroll av sine kunder for å kunne oppdage transaksjoner som kan 
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innebære hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, inngår her som helt sentralt. 
Dette er også fremhevet av departementet.55 

• transaksjonen foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har 
tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking eller terrorfinansiering.  
Personer som begår kriminalitet med stor profitt vil ofte ha kunnskaper om hvordan 
hvitvaskingstransaksjoner kan gis et legalt preg. For eksempel kan et advokatoppdrag 
om å opprette selskaper i land uten gode kontrollrutiner for hvitvasking, antagelig kunne 
legitimeres i legale skatteformål eller et ønske om å unngå erstatningssøksmål fra land 
som åpner for betydelig grad av ansvarsgjennombrudd. Også slike transaksjoner er så 
vanlige at en undersøkelsesplikt neppe utløses i enhver transaksjon av denne karakter. 
Men det er antagelig grunn til å vise særlig aktsomhet i forhold til transaksjoner utenfor 
FATF-området. Videre er det antagelig grunn til å være særlig observante overfor 
transaksjoner med kunder eller institusjoner i land med strenge 
sekretessebestemmelser, som tilbyr høy avkastning og skattefritak. 

Kredittilsynet lister i rundskrivet også opp andre eksempler på transaksjoner som etter sin art kan 
være mistenkelige. Her nevnes rask og ekstraordinær nedbetaling av lån med kontanter, vesentlig 
misforhold mellom dokumentert betjeningsevne (inntekter, formue mv.) og lånebeløpet samt 
avtalte nedbetalingsbetingelser mv. Samtlige av eksemplene retter seg i hovedsak mot 
banksektoren. 

Kredittilsynets rundskriv 13/2006 inneholder begrensninger av hva som skal rapporteres. DnR 
(Den norske Revisorforening) har hevdet at Kredittilsynet på den måten fremsetter et indirekte 
vesentlighetskrav.56 Det legges i rundskrivet vekt på om transaksjonen gjennomføres med viten og 
vilje for å skjule utbyttet fra en straffbar handling. Det må være igangsatt en hvitvaskingsprosess, 
hvor transaksjonens formål er å hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger. Hvorvidt 
Kredittilsynets uttalelser om retningslinjer for tolkningen har betydning for advokatvirksomhet er 
uklart. Jeg antar imidlertid at uttalelsene er relevante for advokater som rapporteringspliktige 
etter de samme bestemmelser.  

Som et moment som kan utløse mistanke, oppstiller hvitvaskingsloven transaksjonens karakter, 
sett i forhold til kundens profil. I tillegg til reglene om identitetskontroll oppstiller ikke 
hvitvaskingsloven andre plikter for rapporteringspliktige. Plikten til å kjenne kundens identitet gir 
imidlertid ikke rapporteringspliktige kunnskap om klientens profil, selv om advokater i praksis selv 
ønsker å gjøre seg kjent med forhold omkring klienten. Å føre bevis for subjektiv kunnskap hos 
advokater ut over det som følger som forpliktelse av hvitvaskingsloven, vil være en vanskelig 
oppgave. 

4.4.3 Sannsynlighetskravet 

Større uklarhet knytter det seg til sannsynlighetskravet. Etter ordlyden kreves det verken 
kvalifisert mistanke i form av sannsynlighetsovervekt eller skjellig grunn til mistanke. Men hvor 
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sterk mistanken må være før undersøkelsesplikten inntrer, følger ikke av ordlyden. I forarbeidene 
til loven er dette spørsmål nokså sparsommelig drøftet. Arbeidsgruppen som fremmet forslag til 
hvitvaskingsloven antok at ”diffus” mistanke kunne utløse rapporteringsplikt. Dette tiltrådte 
departementet. Dette er også lagt til grunn i rettspraksis. Hvor konkret mistanken må være, går 
imidlertid mer på grunnlaget for mistanken enn på sannsynlighetsgraden. Jeg antar at 
sannsynligheten ikke behøver å være høy. 

4.5 Undersøkelsen 

Hvilke undersøkelser som må foretas når det foreligger mistanke om at en transaksjon har 
tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan ikke utledes av loven. Hvitvaskingsforskriften 
og forarbeidene gir ikke veiledning. Kredittilsynet kommer heller ikke nærmere inn på spørsmålet 
i sitt rundskriv 9/2004, bortsett fra å nevne ”eksterne” undersøkelser,57 uten noen nærmere 
utdypning av formuleringen. Slik hvvl. § 7 første ledd er utformet, er undersøkelsesplikten nokså 
vid.  

Dersom mange personer havner i hvitvaskingsregistrene uten grunn, er det uheldig. Hensynet til 
advokatens klient kan tale for at det burde kreves nærmere bestemte undersøkelser før det var 
adgang til å sende inn melding til Økokrim. 

Undersøkelser som advokaten lovlig kan foreta, er for eksempel undersøkelser av tidligere 
korrespondanse med klienten som advokaten ofte har tilgang til. Også offentlig tilgjengelige kilder 
som Brønnøysundregistrene, ligningsopplysninger og eventuelle regnskap kan være interessante 
kilder for å understøtte eller avkrefte mistanke om hvitvasking. Mangel på informasjon vil 
begrense muligheten for advokaten til å foreta undersøkelser. Der mangel på informasjon har 
resultert i begrenset eller ingen undersøkelse av mistanken, vil advokaten etter § 7 ha plikt til å 
rapportere til ØKOKRIM. Utover dette er det usikkert, i forhold til ordlyden, hvilke undersøkelser 
advokaten skal foreta og hvor omfattende de skal være.  

Undersøkelsesplikten som følger av hvvl. § 7 må antagelig ses i sammenheng med advokatens 
formål, som er å fremme klientens interesser og fremme rett og hindre urett, jf. adokatforskriften 
kapittel 12 og regler om god advokatskikk. Advokaten er underlagt en streng taushetsplikt, som 
ved taushetsbrudd kan medføre straffeansvar, jf. strl. § 144 og disiplinær reaksjon, jf. regler om 
god advokatskikk.  

Reglene om god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske 
prinsipper som er grunnlag for advokatens virke, jf. regler for god advokatskikk punkt 1.1. Brudd 
på reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten. Det følger av advokatforskriftens 
punkt 2.3.1 at det er av sentral betydning for advokatens virke at klienten og andre kan gi 
advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til 
å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en 
grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten. Advokatens plikt til å bevare taushet om 
opplysninger han mottar, fremmer rettspleien så vel som klientens interesser og har derfor krav 
på en særlig beskyttelse fra statens side. Det følger videre av advokatforskriften punkt 2.3.2 at 
advokaten skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen, og 
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opplysninger som advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, må behandles fortrolig også 
når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. 

Sammenlignet med hvitvaskingsloven, som er relativt ny og som inneholder begreper og plikter 
som er mindre klare, fremstår pliktene som følger av reglene for god advokatskikk som svært 
klare. Pliktene er også godt innarbeidet etter lang tids bruk.  Uklarheten rundt 
undersøkelsesplikten kan i tvilstilfeller medføre at undersøkelsen blir begrenset eller satt helt til 
side dersom en undersøkelse vil medføre brudd på andre, klare regler. Rekkevidden av 
bestemmelsen ikke endelig avklart i rettslig forstand. Det er derfor nærliggende å tro at det ikke 
kan kreves at advokaten foretar en undersøkelse som vil medføre brudd på regler om advokatens 
formål og regler om god advokatskikk mv. Undersøkelsespliktens omfang må avgjøres etter en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

4.6 Rapporteringsplikten 

Hvor undersøkelsene ikke har avkreftet mistanken eller det ikke har vært mulig å foreta noen 
undersøkelse av mistanken, men mistanken består, skal rapporteringspliktige i følge § 7 andre 
ledd av eget tiltak oversende opplysningene til Økokrim. Plikten til å oversende opplysninger til 
Økokrim gjelder kun for opplysninger om transaksjoner som det er mistanke om har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling, eller forhold som omfattes av strl. §§ 147a og 147b. Kravet til 
mistanken som utløser meldeplikten i annet ledd, synes å være det samme som etter første ledd 
utløser plikt til å foreta undersøkelser, jf. ordet ”skal” i første og annet ledd.  

I følge forarbeidene vil transaksjoner som allerede er foretatt, samt fremtidige transaksjoner 
utløse rapporteringsplikt. Det er etter forarbeidene heller ikke et vilkår for rapporteringsplikt at 
advokaten blir bedt om å gjennomføre den aktuelle transaksjonen.58 Det må bety at der 
advokaten kun har mistanke om en hvitvaskingstransaksjon uten å ha noen direkte befatning med 
gjennomføringen av den, vil rapporteringsplikt oppstå. 

I følge ordlyden i § 7 andre ledd, skal den rapporteringspliktige ”av eget tiltak” oversende 
opplysninger til Økokrim. En naturlig språklig forståelse av dette uttrykket innebærer at det er den 
enkelte advokat som oversender opplysningene til Økokrim.  

På den annen side fremgår det uttrykkelig i hvitvaskingsforskriften § 11, første ledd at, ”ansvarlig 
for oversendelse av opplysninger til Økokrim som nevnt i hvitvaskingsloven § 7 annet ledd er den 
person i ledelsen som er utpekt som ansvarlig etter hvitvaskingsloven § 13 tredje punktum”. Det 
betyr at der den enkelte rapporteringspliktige advokat er en del av et større rapporteringspliktig 
foretak, vil det være utpekt en person som er ”den hvitvaskingsansvarlige” i foretaket, og som 
skal ”overprøve” den enkelte advokats hvitvaskingsmelding. 

Etter mitt syn oppstår det her et juridisk problem. Spørsmålet er om dette er forenlig med 
ordlyden i § 7 annet ledd. Det er lett å se hensynene bak hvitvaskingsforskriften § 11. Dersom alle 
rapporteringspliktige skulle sende inn meldinger om mistenkelige transaksjoner, kan dette føre til 
at Økokrim vil få mange ugrunnede meldinger. Hensynet til klientene kan også tilsi at denne 
ordningen er forsvarlig. På den annen side vil ofte den enkelte advokat ha nærmere kunnskap om 
sin klient og klientens ”profil”, slik at der advokaten mener der er grunn til mistanke, er det 
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nærliggende å hevde at advokaten slik sett er bedre egnet til å vurdere om det skal sendes 
melding. At advokaten, som ofte står i et nært forhold til sin klient, også har foretatt 
undersøkelser som ikke har avkreftet mistanken, tilsier også dette. Videre kan det nok antas at 
terskelen for å sende hvitvaskingsmelding foradvokaten er nokså høy nettopp på grunn av det 
nære forholdet til klienten. Dette tilsier at ordningen med en hvitvaskingsansvarlig, som skal sile 
meldingene, er unødvendig.  

En problemstilling hvor dette spørsmålet kan bli satt på spissen, er der en advokat beslutter å 
sende hvitvaskingsmelding etter § 7, men hvor hvitvaskingsmeldingen ikke blir sendt etter 
avgjørelse fra den hvitvaskingsansvarlige i foretaket. Spørsmålet blir her om hver enkelt advokat 
har plikt til å trosse systemet med hvitvaskingsansvarliges ”overprøving” hvis han mener saken er 
opplagt. Da den rapporteringspliktige i følge ordlyden i § 7 andre ledd ”av eget tiltak” skal 
oversende opplysninger til Økokrim er svaret på dette spørsmålet antagelig ja.  

Rapporteringsplikten i § 7 er svært vidtfavnende. Etter mitt syn kanskje noe videre enn man får 
inntrykk av fra den politiske argumentasjonen som ligger bak loven. At rapporteringsplikten går 
svært langt mener jeg kommer fram av vilkåret ”god tro” i § 11. 59 

 

5. FORHOLDET MELLOM RAPPORTERINGSPLIKT OG TAUSHETSPLIKT 

5.1 Generelt 

Hvitvaskingsloven forutsetter at advokaters taushetsplikt settes til side når vilkårene for 
rapportering er oppfylt. Advokater er imidlertid etter straffeloven pålagt en streng taushetsplikt. 
Formålet med taushetsplikten er å legge forholdene til rette for en åpen og fullstendig 
kommunikasjon mellom advokat og klient. Taushetsplikten er ikke begrunnet i hensynet til 
advokatens yrkesutøvelse, men i hensynet til det enkelte individs rettssikkerhet. Både juridiske og 
fysiske personer skal kunne søke råd hos en advokat i tillit til at de opplysninger som betros 
advokaten ikke kommer videre. Det er derfor viktig med klare regler slik at det ikke oppstår tvil 
om når advokatens taushetsplikt etter regelverket skal tilsidesettes. Særlig viktig er dette i 
straffesaker hvor det er en verdi at personer som mistenkes for å ha begått straffbare handlinger, 
fritt kan kommunisere med en person som skal ivareta hans interesser. Retten til fri 
kommunikasjon med forsvarer er også vernet etter EMK artikkel 8. Selv om disse hensynene ikke 
står like sterkt i sivile tvister, utgjør den usensurerte og frie kommunikasjon mellom klient og 
advokat en grunnstamme i advokatvirksomhet. 

De fleste som pålegges en rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven er i utgangspunktet 
underlagt taushetsplikt. Denne taushetsplikten er for de fleste yrkesgrupper nettopp begrunnet i 
et behov for fortrolighet. At de fleste rapporteringspliktige er underlagt taushetsplikt er imidlertid 
en selvstendig begrunnelse for hvitvaskingslovens rapporteringspliktsregler. Skal disse gruppene 
kunne gi politiet melding, må taushetsplikten oppheves.  

Hvvl. § 11 første ledd og § 12 første ledd omhandler ulike regler om taushetsbelagt informasjon. 
Mens § 11 første ledd omhandler regler for taushetsbelagt informasjon som rapporteres i ”god 
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tro”, omhandler § 12 taushetsbelagt informasjon som ikke skal rapporteres. I motsetning til hvvl. 
§ 11, som reduserer risikoen for straffeansvar og erstatningsansvar for advokater dersom det er 
rapportert i ”god tro”, inneholder hvitvaskingsloven § 12 ingen slik sikkerhetsventil. Spørsmålet er 
om det er forskjell i regelverket ved overtredelse av henholdsvis § 11 og § 12.  

5.2 Taushetsplikten i hvvl. § 11 første ledd.  

Hvvl. § 11 første ledd lyder: ”Opplysninger som i god tro meddeles Økokrim etter § 7, er ikke et 
brudd på taushetsplikt og gir ikke grunnlag for erstatning eller straff.” Det må her skilles mellom 
ulike situasjoner. 

For det første vil den som helt lovlig og riktig oppfyller sin forpliktelse til å melde fra ved mistanke 
om hvitvaskingstransaksjoner etter hvitvaskingsloven etter § 7, ikke kunne straffes for brudd på 
taushetsplikten. Dette følger forutsetningsvis av plikten i § 11 første ledd.  

Den andre situasjonen som vil kunne oppstå er der den rapporteringspliktige misforstår reglene 
og sender melding uten at vilkårene i § 7 er oppfylt. En rent språklig fortolkning av § 11 tilsier at 
en rapporteringspliktig som sender melding uten at vilkårene i § 7 er oppfylt, ikke har rapportert 
”etter § 7”, og derfor ikke er straffri. Det er imidlertid nærliggende å hevde at formålet med 
bestemmelsen nok var å gi straffritak og erstatningsfrihet for disse tilfellene, forutsatt at øvrige 
vilkår i § 11 første ledd er oppfylt. Dette blir et spørsmål om den rapporteringspliktige var i ”god 
tro”.  

Der den rapporteringspliktige ikke har vært i god tro, vil rapporteringen i utgangspunktet kunne 
være straffbar etter strl. § 144 om brudd på taushetsplikt.  

5.3 Taushetsplikten i hvvl. § 12 første ledd  

Det grunnleggende hensynet bak taushetsplikten i § 12 er, som nevnt, å tilrettelegge for en åpen 
kommunikasjon mellom advokat og klient, slik at klienten gis en rimelig mulighet til å forsvare seg. 
Fra et samfunnsperspektiv skal taushetsplikten hindre at uskyldige blir straffedømt, jf. punkt 5.1 
ovenfor. Taushetsplikten er også beskyttet i strl. § 144. I hvvl. § 12 er advokatene underlagt en 
videre taushetsplikt enn de øvrige rapporteringspliktige etter loven. 

Hvvl. § 12 første ledd sier at advokater ikke har ”plikt til å rapportere om forhold de har fått 
kjennskap til gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling, eller om forhold som de har 
fått kjennskap til før, under og etter en rettssak, når forholdet har direkte tilknytning til 
rettstvisten.” 

Det kan spørres om advokaten ”kan” rapportere meldepliktig informasjon som faller inn under 
unntakene i § 12, selv om det ikke foreligger noen plikt. Rent språklig skulle innrapportering ikke 
være et brudd på taushetsplikten. Men dette kan etter mitt syn ikke være riktig. Der en advokat 
er forsvarer i en straffesak, vil en videreformidling av informasjon fort være i strid med EMK 
artikkel 6.  

Utgangspunktet etter hvvl. § 12 er at den som rapporterer om forhold som ikke kommer inn 
under noen av unntakene i § 12, ikke kan straffes for brudd på taushetsplikten. Der den 
rapporteringspliktige har gått utover plikten i § 12, og rapportert, blir spørsmålet om tilfellet faller 
inn under § 11, slik at den rapporteringspliktige er straffri. Situasjonen kan typisk oppstå der en 
advokat, som forsvarer i en straffesak, i fare for å gjøre seg skyldig i medvirkning til hvitvasking, 
feilaktig velger å rapportere om forholdene, som skulle vært unntatt rapporteringsplikten etter § 
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12. Det vil antagelig også her bli spørsmål om den rapporteringspliktige var i ”god tro”. Er vilkåret 
til ”god tro” oppfylt, må den rapporteringspliktige, etter mitt skjønn, bli straffri. Ved brudd på 
taushetsplikten uten å være i ”god tro”, vil forholdet imidlertid kunne rammes av straffeloven § 
144 og EMK artikkel 6. 

En lignende problemstilling oppstår der advokaten skulle ha rapportert, men unnlater fordi han 
feilaktig mener forholdet faller inn under unntakene i § 12. I denne situasjonen kan det bli 
spørsmål om advokaten gjør seg skyldig i medvirkning til hvitvasking. I dette tilfellet finnes ikke 
noe lovbestemt sikkerhetsnett som i § 11. Utfallet er usikkert, men det kan tenkes at 
overtredelsen vil kunne unnskyldes på grunn av rettsvillfarelse.  

Problemstillingene er ikke upraktiske, og viser at grensen mellom rapporteringsplikt og straffbart 
brudd på taushetsplikt er uklar. 

Et spørsmål som kan oppstå som følge av at grensene er uklare, er om det er mulig å 
innrapportere en mistenkelig transaksjon som man har fått kjennskap til i arbeidet med å fastslå 
klientens rettsstilling, og som har direkte tilknytning til rettstvisten, uten å gi taushetsbelagte 
opplysninger vernet av hvvl. § 12.  Jeg forutsetter i eksempelet at kravene til meldingens innhold, 
jf. hvitvaskingsforskriften § 7, ikke kan oppfylles på grunn av unntakene i § 12. Videre forutsetter 
jeg at vilkårene i § 7 første ledd er oppfylte. 

Spørsmålet er om en ”syltynn” hvitvaskingsmelding som denne, tilfredsstiller kravene til 
rapporteringsplikt, eller om meldingen vil medføre at advokaten kan bli tiltalt for medvirkning til 
hvitvasking dersom transaksjonen er gjennomført, jf. § 9. 

Eksempelet er ikke drøftet i forarbeidene. Det kan anføres at taushetsbelagte opplysninger ikke 
videreformidles, slik at meldingen ikke innebærer brudd på taushetsplikt. Videre innebærer 
meldingen opplysning om mistenkelig transaksjon som Økokrim ellers ikke ville blitt oppmerksom 
på, på grunn av unntakene i § 12. Slik sett kan det hevdes at en ”tynn” melding er bedre enn ingen 
melding. På den annen side vil de meget sparsommelige opplysningene vanskeliggjøre 
etterforskningen, og der transaksjonen allerede er gjennomført vil samfunnskadelige virkninger 
allerede være inntruffet, med liten eller ingen mulighet for Økokrim å etterforske saken. De siste 
argumenter er tungtveiende sett i lys av formålet med hvitvaskingsloven, så jeg antar at 
advokaten her vil kunne bli tiltalt for medvirkning til hvitvasking. 

 

6. FORHOLDET MELLOM HVITVASKINGSLOVEN § 9 OG STRAFFELOVEN § 317 
6.1 Inneholder hvvl. § 9 et unntak fra strl. § 317?  

Etter hvitvaskingsloven § 9 tredje punktum kan en mistenkelig transaksjon gjennomføres før 
Økokrim er varslet. Et viktig spørsmål er om advokaten, dersom han oppfyller pliktene i 
hvitvaskingsloven, kan straffes for heleri etter strl. § 317.  

Hvor advokaten ikke gjennomfører bistandshandlingen, vil det ikke foreligge noe straffbart 
forhold som kan rammes av strl. § 317. Der advokaten gjennomfører en mistenkelig transaksjon 
men unnlater å rapportere til Økokrim vil det klart være foretatt en straffbar handling, som vil 
rammes av både hvvl. § 9 og strl. § 317. Men dersom mistanken knytter seg til transaksjonen 
advokaten gjennomfører, vil bistanden rammes av ordlyden i straffeloven § 317. 
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Etter strl. § 317 første ledd første punktum, skal ”den som mottar eller skaffer seg eller andre del i 
utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen 
(hvitvasking), straffes for heleri med bøter eller fengsel inntil 3 år”. Både forsettlige og 
uaktsomme overtredelser av bestemmelsen er straffbare. 60Dersom midlene som inngår i 
oppdraget til advokaten er utbytte fra en straffbar handling, vil normalt bistanden advokaten gir 
rammes av straffeloven § 317.  

Av hovedregelen i hvvl. § 9 første punktum følger at rapporteringspliktige ikke skal gjennomføre 
transaksjonen før Økokrim er underrettet. Hvitvaskingsloven § 9 tredje punktum åpner imidlertid 
for å foreta transaksjonen før Økokrim er varslet i den grad det ”ikke er mulig å la være å 
gjennomføre den, eller dersom unnlatelse av å gjennomføre transaksjonen ville vanskeliggjøre 
etterforskningen”. Der advokaten gjennomfører mistenkelig transaksjon med etterfølgende 
rapportering til Økokrim er han straffefri. Dette følger uttrykkelig av § 9 tredje punktum.  

Det viktige spørsmålet er imidlertid om forholdet rammes av strl. § 317, som ikke inneholder et 
uttrykkelig unntak, eller må man tolke hvvl. § 9 slik at den inneholder et unntak fra strl. § 317. 
Forarbeidene til loven berører ikke spørsmålet. Forarbeidene til hvitvaskingsloven henviser bare 
til en tilsvarende regel som fulgte av finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 femte ledd. 61 
Hvitvaskingsloven § 9 er i hovedsak en kodifisering av Hvitvaskingsdirektivet artikkel 7. Det er 
vanskelig å finne eksempler på at situasjonen i hvitvaskingsloven § 9 ikke samtidig rammes av strl. 
§ 317. Det er derfor nærliggende å forstå hvvl. § 9 tredje punktum som et unntak fra strl. § 317. 
Hvitvaskingsforskriften § 11 støtter denne tolkningen, jf. utsagnet ”hvorvidt transaksjonen er 
gjennomført… ”, jf. annet ledd første punktum i.f. Denne konklusjon støttes også av 
sammenhengen med hvvl. § 7 tredje ledd som forbyr rapporteringspliktige å opplyse til sin klient 
om meldingen til Økokrim. Det blir en svært vanskelig situasjon for advokaten å la være å 
gjennomføre transaksjonen uten å forklare sin klient om hvorfor han ikke kan bistå ham. 

Ettersom Økokrim er gjort kjent med mistanken, vil de samfunnsskadelige virkningene av 
helerihandlingen normalt være mindre. Jeg antar etter dette at overholdelse av 
rapporteringsplikten og hvvl. § 9 inneholder et unntak fra strl. § 317. 

I dansk rett synes samme løsning å være lagt til grunn.62 Trolig vil det å følge forpliktelsene i loven 
ikke være tilstrekkelig for å unngå straffeansvar dersom transaksjonen rammes av forbudet mot 
hvitvasking. 

For advokater vil mistanke mot en klient kunne bygge seg opp over tid. Spørsmålet her blir om 
advokatens bistand til tidligere transaksjoner kan straffes som uaktsomt heleri. I Ot.prp.nr.53 
(1992-1993)side 28 om endring av straffeloven § 317 sier departementet seg enig i at ”en ansatt i 
en finansinstitusjon som lojalt følger finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 med forskrifter, 
normalt ikke bør anses som uaktsom etter straffebestemmelsen i utkastet her…”. Departementet 

                                                             

60 Heleri krever i utgangspunktet forsett, jf. strl. § 40. Men gjennom § 317 sjette ledd, er også uaktsomme 
overtredelser gjort straffbare  

61 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 104 

62 Lov av 26. Februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme, § 7 
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har vanskelig for å se at det til tross for dette vil kunne være tilfeller hvor det foreligger straffbar 
uaktsomhet, men hvor det ikke er rimelig å straffe”. Departementet tar her forbehold for 
straffeansvar. Jeg antar at forbeholdene ”lojalt” og ”normalt” tilsier at straffeansvar kan være 
aktuelt for rapporteringspliktige selv om advokaten har meldt fra i tråd med hvitvaskingsloven. 

 

6.2 Selvinkrimineringsforbudet, EMK artikkel 6 

Forholdet mellom strl. § 317 og rapporteringsplikten i hvvl. § 9 vil også kunne aktualisere det 
såkalte ”selvinkrimineringsprinsippet”. Prinsippet oppstiller et forbud mot å pålegge noen å 
medvirke til sin egen domfellelse. Denne retten for mistenkte til å forholde seg taus er et 
grunnprinsipp i moderne strafferettspleie. Prinsippet fremkommer av SP artikkel 14 (3) bokstav g 
som fastsetter at en anklaget person har rett ”not to be compelled to testify against himself, or to 
confess guilt”. EMK har ikke uttrykkelig noe forbud mot selvinkriminering. EMD har likevel 
innfortolket i EMK artikkel 6 at en anklaget person har rett ”to remain silent and not contribute to 
incriminating himself”. 63  

Ved å melde fra til Økokrim vil rapporteringspliktige også kunne igangsette etterforskning mot seg 
selv. Mye taler vel for at advokater ikke kan pålegges meldeplikt hvor vedkommende selv allerede 
har overtrådt heleribestemmelsen. 64 

 

7. STRAFF - SKYLDKRAVET 

7.1 Skyldkravet 

Etter hvitvaskingsloven er det bare de forsettlige overtredelser som rammes, jf. § 16. 
Hvitvaskingsloven avgrenser dermed mot uaktsomhet. Skyldkravet i hvitvaskingsloven skiller seg 
fra hvitvaskingsbestemmelsen i straffeloven § 317, som rammer både uaktsomme og forsettlige 
overtredelser. Hensynet til handlingens straffverdighet ligger til grunn for skyldgraden.  

En rent språklig analyse av begrepet ”forsett” fører ikke langt, og innholdet er i det vesentlige 
fastlagt av rettspraksis og juridisk teori. 65 

Gjerningsmannen har utvist forsett dersom han har tilsiktet å oppnå det objektive 
gjerningsinnholdet i et straffebud (såkalt ”hensiktsforsett”) eller han har ansett det for mer enn 
50 % sannsynlig at resultatet ville inntreffe. Dersom en advokat har tilsiktet å gjennomføre 
mistenkelig transaksjon uten å underrette Økokrim, har han forsettlig overtrådt bestemmelsen i 
hvvl. § 9. Dette gjelder selv om det objektivt sett er liten sannsynlighet for at transaksjonen vil 
medføre hvitvasking av utbytte fra straffbar handling.  

                                                             

63 Se klagesak nr. 10828/84 (EMD-1984-10828) Funke mot Frankrike 

64 Se ”selvinkrimineringsforbudet” i EMK artikkel 6 og rettspraksis 

65 Johs. Andenæs, ”Alminnelig strafferett” 4. utgave 1997, side 215 og Rt. 1945 s. 273 og Rt. 1969 s. 941 
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Selv om det objektive gjerningsinnholdet ikke er tilsiktet, vil det foreligge forsett hvis 
gjerningspersonen har holdt det for mer enn sannsynlig at han vil komme til å oppnå det objektive 
gjerningsinnholdet enn motsatt (såkalt ”sannsynlighetsforsett”). Dersom advokaten gjennomfører 
mistenkelig transaksjon uten hvitvaskingshensikt, vil han ha utvist forsett hvis han regner med at 
transaksjonen vil medføre hvitvasking av utbytte fra straffbar handling. 

Dersom gjerningsmannen ikke engang har holdt det for mer enn sannsynlig at han vil oppnå 
gjerningsinnholdet, er hovedregelen at han ikke har utvist forsett. Dette gjelder selv om det 
objektivt sett var mer enn sannsynlig at han ville oppnå gjerningsinnholdet. Et unntak må gjøres 
for det tilfellet at han har holdt det for mulig at han kunne oppnå gjerningsinnholdet, samtidig 
som han beviselig faktisk har tenkt den tanken at han vil gjennomføre handlingen selv om han da 
oppnår gjerningsinnholdet (såkalt ”dolus eventualis”). Advokaten som ser for seg en mulighet for 
at transaksjonen vil kunne medføre hvitvasking av utbytte fra straffbar handling, vil utvise forsett 
hvis han faktisk tenker å gjennomføre transaksjonen selv om det vil medføre hvitvasking av 
utbytte fra straffbar handling.    

Ettersom det ikke er et vilkår for rapporteringsplikt at advokaten er blitt bedt om å bistå ved 
gjennomføringen av transaksjonen, følger det av § 7 at straffebudet vil være overtrådt også der 
advokaten forsettlig unnlater å melde fra om en mistenkelig transaksjon han bare har kunnskap 
om.66  

Advokaters oppgaver og ansvar etter regelverket utledes av svært skjønnsmessige bestemmelser. 
Avgjørelsen om det består en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en 
straffbar handling eller om man er unntatt eller pålagt rapporteringsplikten etter hvvl. § 12, må 
tas på grunnlag av skjønnsmessige vurderinger. At skyldkravet er forsett er hensiktsmessig. 
Dersom skyldkravet hadde vært uaktsomhet, som i strl. § 317, kunne man risikere 
”overrapportering” fra advokater som ønsker å være på den sikre siden.  

 

7.2 Strafferammen 

At det kun er de forsettlige overtredelser som rammes av hvitvaskingsloven, fremgår også av 
straffesanksjonens art. Etter arbeidsgruppens vurdering anses bøter å være den mest egnede 
sanksjon. 67  

Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år anvendes, jf. § 16 andre ledd. 
Hensynet bak denne bestemmelsen er at det ved grovere tilfeller bør være åpning for bruk av 
enkelte sentrale tvangsmidler, som for eksempel ransaking og pågripelse. Et vilkår for ransaking er 
at det er skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff, jf. 
straffeprosessloven § 192 første ledd. For pågripelse er et av vilkårene at mistanken gjelder en 
handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, jf. straffeprosessloven § 171 
førsteledd. En strafferamme på inntil 1 år, når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er 
derfor hensiktsmessig.  

                                                             

66 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 24 

67 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 99 
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8. KONKURRENS 

Hvitvaskingsloven inneholder ikke noen uttrykkelig bestemmelse om konkurrens, i motsetning til 
finansieringsvirksomhetsloven. Etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-1 skal ”den som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelse eller pålegg gitt med hjemmel i loven eller 
medvirker til dette, straffes med bøter, eller under særlig skjerpende omstendigheter med fengsel 
inntil 1 år, dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelse.” 
Arbeidsgruppen som fremmet forslag til hvitvaskingsloven uttaler imidlertid om spørsmålet ”at 
det ikke er ment å gjøre endringer i gjeldende rett på dette punktet”. 68 

 

9. RETTSKILDEMESSIG PROBLEMSTILLING - LEGALITETSPRINSIPPET   

Hvitvaskingsloven er et resultat av våre internasjonale (folkerettslige) forpliktelser. For å oppnå 
harmoni mellom EU-retten og norsk lov, er det rettstradisjon for å legge til grunn EU-reglenes 
ordlyd for tolkningsresultatet. På strafferettens område kan legalitetsprinsippet medføre at det 
oppstår et spenningsforhold mellom utenlandsk rett og norsk lovs ordlyd.  

Forståelsen av ordlyden i en norsk bestemmelse kan avvike med hvordan tilsvarende 
bestemmelse er forstått i utenlandsk rett. Problemet kommer på spissen der det tilsynelatende 
foreligger motstrid. Problemstillingen som oppstår er hvilken forståelse som skal legges til grunn. 
Eksempelvis vil tolkningsresultat A etter norsk ordlyd avvike eller stride imot tolkningsresultat B 
etter utenlandsk ordlyd. Legges tolkningsresultat A til grunn, kan dette medføre brudd på våre 
folkerettslige forpliktelser. Legges tolkningsresultat B til grunn, vil man oppnå harmoni med 
utenlandsk rett, men samtidig vil bortfortolkning av den norske ordlyden kunne være 
problematisk i forhold til Grunnloven § 96. Spørsmål blir her om tolkningsresultatet er tilstrekkelig 
forankret i ordlyden, slik at hensynet til legalitetsprinsippet er ivaretatt. Videre vil det være av 
betydning om man foretar en innskrenkende tolkning eller en utvidende tolkning. Å tolke et 
straffebud innskrenkende til gunst for den private part, vil ikke være problematisk i forhold til Grl. 
96.  

Bakteppet er strafferettsområdet, og tolkningen stiller krav til rettskildemessig forankring. Dette 
er regler som er belagt med straff, slik at det kreves klar lovhjemmel for å straffe, jf. ”lovkravet” i 
Grunnloven § 96. Grunnloven § 96 hindrer ikke at domstolene idømmer straff for handlinger som 
ligger utenfor ordlyden i en straffebestemmelse. Spørsmålet er bare hvor langt de kan gå i denne 
forbindelse. Situasjonen har ofte oppstått når domstolene har fått til bedømmelse forhold som de 
har ansett for straffverdige, men som ikke har vært dekket av ordlyden i noe straffebud. Det antas 
at jo mer man fjerner seg fra lovens ordlyd, jo større betenkeligheter er det for å straffe. I 
rettspraksis finnes det imidlertid mange eksempler på at Høyesterett har gått langt i utvidende 
eller analogisk tolkning. 69 Har man først begynt å utvide et begrep, kan det være vanskelig å 
trekke grensen for når utvidende tolkning ikke lenger er tillatt. Den praksis som foreligger, vil 

                                                             

68 Ot.prp.nr. 72 (2002-2003) side 99 

69 Rt. 1973 s. 433 og Rt. 1980 s. 1154, og Thorstein Eckhoff, ”Rettskildelære. 5. Utgave ved Jan Helgesen, side 
129-130 
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antagelig kunne gi støtte for å kunne ta et lite skritt til. Jeg viser i denne forbindelse til drøftelsen 
under punkt 3.1 av ”finansielle” transaksjoner om utvidende tolkning av den norske ordlyden.  

Tidligere ble det antatt at det måtte oppstilles et klarhetskrav ved motstrid, dersom de 
folkerettslige reglene skulle gå foran, jf. Rt. 1994 side 610 (Bølgepapp). Dette synspunktet ble 
imidlertid modifisert av Høyesterett i plenumsdommene Rt. 2000 side 996 og Rt. 1999 side 961 
(Rest-Jugoslavia- kjennelsen). Høyesterett uttaler i førstnevnte dom at det ikke kan gjelde et slikt 
klarhetskrav, men dersom de beste grunner taler for å konstatere motstrid mellom en 
konvensjonsbestemmelse og norsk rett, har konvensjonsbestemmelsen forrang. 

For eksempel vil unntaket i hvvl. § 12 medføre at klienter som søker råd hos advokater kan være 
trygge for at forhold knyttet til denne rettstvisten ikke rapporteres videre. Derimot har klienten 
ikke vern mot at advokaten varsler Økokrim om andre hvitvaskingstransaksjoner advokaten 
oppdager i sitt arbeid med rettstvisten. Dette er som tidligere nevnt den motsatte løsning av det 
som følger av endringsdirektivet. 70 Rapportering om forhold advokaten har fått om andre 
hvitvaskingstransaksjoner i sitt arbeid med rettstvisten vil være straffri etter norsk lov, men 
straffbar etter utenlandsk lov, og innebærer en innskrenkende tolkning av direktivets ordlyd. I 
følge direktivets fortale skal altså juridisk rådgivning bare kunne utløse rapporteringsplikt hvor 
rådgiveren selv deltok i hvitvaskingen, det juridiske rådet ytes med henblikk på å kunne hvitvaske 
penger eller advokaten vet at klienten søker juridisk råd for hvitvaskingsformål. Om man legger 
direktivets ordlyd til grunn for tolkningsresultatet vil det innebære en utvidende tolkning til skade 
for den private part. En utvidende tolkning her vil innebære straffeskyld for rapportering som 
uttrykkelig er unntatt straffeskyld etter den norske ordlyden. Dette vil være problematisk i forhold 
til Grl. § 96. Å tolke et straffebud innskrenkende til gunst for den private part er som nevnt 
ovenfor ikke betenkelig, og jeg antar at det ville vært avgjørende dersom spørsmålet kom på 
spissen.   

 

10. VURDERINGER  

Utviklingen det siste året viser at antall MT-rapporter øker. I følge Økokrims Årsrapport 2007 for 
EFE, mottok EFE i 2007 7543 MT-rapporter i medhold av hvitvaskingsloven. Dette er det høyeste 
antall meldinger EFE har mottatt i løpet av ett år, og er en økning på 7 % fra 2006. 

Nesten alle rapporteringspliktige grupper har rapportert mer enn tidligere år. Tallene viser at 34 % 
av MT-rapportene kom fra finansinstitusjoner. 45 % av MT-rapportene kom fra 
pengeoverføringsaktører, mens valutavekslingsforetak stod for 17 % av rapportene. Tallene viser 
at meglere og revisorer rapporterer en god del mer enn tidligere. Antall MT-rapporter fra meglere 
var 19 i 2007, mot 5 i 2006, mens antall MT-rapporter fra revisorer var 75 i 2007, mot 46 i 2006. 

Den gruppen rapporteringspliktige hvor det har vært størst økning i antall MT-rapporter 
sammenlignet med tidligere år, er forhandlere av gjenstander. Denne gruppen stod for 119 MT-
rapporter i 2007, sammenlignet med 27 året før. De fleste av disse rapportene kom fra 
bilforhandlere. 
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Antall MT-rapporter fra advokater er imidlertid fortsatt lavt. I følge statistikken i årsrapporten fra 
2007, var antall MT-rapporter fra advokater 13 i 2007, mot 10 året før, mens antallet var 7 i 2005, 
mot 17 i 2004, det året hvitvaskingsloven trådte i kraft. 

Hva som er årsaken til det lave antall MT-meldinger fra advokater, er usikkert. Uttalelser fra 
advokater om spørsmålet, gir ingen klare svar. Det fremkom imidlertid at uklarhet i regelverket 
generelt, oppfattes som problematisk.  

Dette kan for det første skyldes at rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven er en videreføring og 
utvidelse av rapporteringsplikten som fulgte av finansieringsvirksomhetsloven § 2-17, hvor 
advokatvirksomhet ikke var omfattet. Noe som igjen har gitt seg utslag i en utforming av 
regelverket som ikke passer godt til advokatvirksomhet.  

Videre er finansinstitusjoner omfattet av hvitvaskingsloven på generelt grunnlag og yter bistand til 
finansielle tjenester i ethvert oppdrag de har. Finansinstitusjonene behandler alle slags midler og 
er således mer i kontakt med penger som stammer fra straffbare handlinger. Dette kan forklare 
det høye antall MT-rapporter fra finansinstitusjoner. 

Advokater er bare underlagt hvitvaskingslovens regler når de ”bistår eller opptrer på vegne av 
klienter ved planlegging eller utførelse av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder 
fast eiendom eller løsøregjenstander som nevnt i nr. 8;”, jf. hvvl. § 4 nr. 7. Denne begrensningen 
innebærer at advokaten i forhold til mange oppdrag, ikke er underlagt hvitvaskingslovens regler 
om rapporteringsplikt.  

Nok en begrensning i advokatens rapporteringsplikt kan foreligge selv om advokatens oppdrag 
faller innenfor ordlyden i hvvl. § 4 nr. 7. Det er ikke nødvendigvis slik at oppdraget innebærer 
bistand til finansielle tjenester av samme art som for finansinstitusjoner. En advokat har normalt 
et begrenset kundegrunnlag i forhold til finansinstitusjoner, og befatning med penger fra 
straffbare handlinger vil derfor være mer begrenset. Det er derfor grunn til å tro at tilfellene der 
advokaten har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av straffbar handling vil 
forekomme sjeldnere enn for finansinstitusjoner.  

En tredje begrensning i advokatens rapporteringsplikt oppstilles i hvvl. § 12, som gjelder forbud 
mot rapportering av opplysninger som er fremkommet under advokatens arbeid med å fastslå 
klientens rettstilling mv.71 Disse begrensningene i advokatens rapporteringsplikt vil rent faktisk gi 
seg utslag i et lavere antall MT-rapporter.   

Videre er advokater antagelig mer varsomme enn andre rapporteringspliktige på grunn av 
taushetsplikten i strl. § 144 og reglene om god advokatskikk. Taushetsplikten advokatene er 
underlagt er således mer omfattende enn taushetsplikten for andre rapporteringspliktige og har 
et sterkere vern. Jeg viser i denne forbindelse til drøftelsen under punkt 4.5 om 
undersøkelsesplikten. Som nevnt der, vil undersøkelsespliktens omfang og art vurderes opp mot 
klare plikter og regler som følger av reglene om advokatens formål og taushetsplikt mv. En uklar 
undersøkelsesplikt vil antagelig måtte vike for klare regler og godt innarbeidede regler 
vedrørende advokatens formål om å fremme klientens interesser. Det vil resultere i færre MT-
rapporter.         
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Hvitvaskingsloven forutsetter tillit til lojalitet. Det er etter mitt syn ingen grunn til å tro at 
advokater ikke er lojale mot forpliktelsene i hvitvaskingsloven. Selv om hensynet til klient i noen 
tilfeller skulle tale mot rapportering, vil nok hensynet til egen rolle som ansvarlig advokat tilsi 
etterlevelse av hvitvaskingslovens bestemmelser, ikke minst på grunn av faren for selv å medvirke 
til hvitvasking. 

Som fremstillingen viser, kan pliktene etter hvitvaskingsloven fremstå som til dels uklare. For et 
klarere og mer effektivt regelverk, bør det etter mitt syn foretas en lovrevisjon som klargjør 
lovens innhold.  

Tredje hvitvaskingsdirektiv foreligger nå i NOU 2007:10 men er ennå ikke vedtatt, som nevnt 
innledningsvis. Tredje hvitvaskingsdirektiv skal erstatte direktiv 91/308/EØF (første 
hvitvaskingsdirektiv) og endringsdirektiv 2001/97/EF (annet hvitvaskingsdirektiv). Tredje 
hvitvaskingsdirektiv er dels en revisjon og dels en videreutvikling av de foregående 
hvitvaskingsdirektiver. De viktigste elementene fra gjeldende hvitvaskingslov videreføres i 
lovforslaget. Av de største endringene kan nevnes at flere foreslås omfattet av regelverket, og at 
man foreslår mer omfattende og detaljerte krav til kundekontroll, blant annet innføring av 
risikobasert kundeoppfølging, og forenklet kundekontroll ved å åpne for at slik kontroll kan 
foretas av tredjeparter. Dersom tredje hvitvaskingsdirektiv blir vedtatt, vil det nødvendiggjøre 
lovendring i hvitvaskingsloven.  

En endring i forhold til særreglene for advokater, er at gjeldende § 12 er inntatt i ny § 17 annet 
ledd som unntak fra hovedregelen i § 17 første ledd om rapporteringsplikt. Etter mitt syn ville det 
vært mer hensiktsmessig om både hvvl. § 4 og § 12, som begge regulerer hvitvaskingslovens 
saklige anvendelsesområde for advokater, harmoniseres til en bestemmelse. De kunne med 
fordel vært formulert på en måte som gjorde de lettere å forstå. Den svenske Lag om åtgarder 
mot penningtvatt og den danske Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvasking af penge 
og finansiering af terrorisme synes å være enklere å forstå. 

Når det gjelder mistankekravet i gjeldende § 7, foreslås dette videreført uendret i ny § 16. 
Arbeidsgruppen uttaler at det ”i forhold til begrepet ”mistanke” skal legges til grunn en lav 
terskel. Enhver mistanke vil i utgangspunktet kunne oppfylle kriteriet, også ”diffus” mistanke.” 72 
Etter mitt syn bør det foretas en endring av mistankekravet i hvitvaskingsloven § 7. Slik 
mistankekravet er formulert i dag kan det føre til mange ugrunnede meldinger. En måte å 
klargjøre mistankekravet på er å oppstille to ulike mistankekrav, hvor ett utløser 
undersøkelsesplikten og ett noe høyere som utløser rapporteringsplikten.  

Når det gjelder kriminalitetskravet er dette videreført uendret i ny § 16. Arbeidsgruppen viser til 
forståelsen av ”utbytte av straffbar handling” i strl. § 317.73 Slik kriminalitetskravet er utformet i 
dag, omfatter det også mindre alvorlige forhold. Effektivitetshensyn kan tilsi at det bør oppstilles 
et høyere kriminalitetskrav. For eksempel kan et strafferammekrav gjeninnføres eller det kan 
oppstilles en beløpsgrense. Loven bruker allerede en beløpsgrense på 40 000 kroner for de som 
omsetter gjenstander. Selve sannsynlighetskravet bør også presiseres bedre.  
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Tredje hvitvaskingsdirektiv medfører ingen nærmere klargjøring av forholdet mellom 
rapporteringspliktiges straffeansvar etter straffeloven § 317 og rapporteringsplikten, hvilket etter 
mitt syn er uheldig. 

Tredje hvitvaskingsdirektiv foreslår å videreføre gjeldende hvitvaskingslov § 16 som rammer den 
forsettlige overtredelse, men skyldkravet er utvidet til å ramme grov uaktsomhet. Utvalget legger 
til grunn at et utvidet skyldkrav vil kunne medføre mer effektiv håndhevelse av 
hvitvaskingslovgivningen.74 

Tredje hvitvaskingsdirektiv gir inntrykk av å være et kompromiss, hvor det endelige produktet er 
et resultat av at viktige hensyn er vurdert i forhold til hverandre. Det bør legges tilgrunn at de 
norske hvitvaskingsreglene ikke skal gå ut over direktivets ordlyd. Det vil skape harmoni og likhet i 
rettsanvendelsen, nasjonalt og internasjonalt. Videre er det viktig at regelverket får en utforming 
som pålegger advokater klare og overkommelige forpliktelser ved den praktiske gjennomføringen 
av pliktene. For en effektiv håndhevelse av loven er det viktig at hvitvaskingsregelverket blir klart 
utformet, slik at det oppstår minst mulig tvil om hvordan de ulike bestemmelsene skal forstås og 
etterleves.    
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