HØJESTERETS KENDELSE
afsagt tirsdag den 10. juni 2014
Sag 243/2013

A
(advokat Eigil Lego Andersen)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

I påkendelsen har deltaget tre dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen og Jon
Stokholm.

Appellanten, A, har anmodet om, at advokat H pålægges at afgive vidneforklaring.

Sagsfremstilling
Højesteret har på begæring af A den 3. april 2014 givet tilladelse til afhøring af advokat H.

Med henvisning til retsplejelovens § 170 begærer advokat H sig fritaget for at afgive vidneforklaring.
I sag 239/2008, der vedrørte de samme parter og delvis de samme faktiske omstændigheder
som den foreliggende sag, pålagde Højesteret ved kendelse af 24. juli 2009 advokat H at afgive vidneforklaring.

Ved brev af 2. maj 2014 har advokat Eigil Lego Andersen fremsendt et afhøringstema til brug
ved afhøring af advokat H. Afhøringstemaet omfatter følgende spørgsmål:

”1. Kan vidnet vedstå sin forklaring gengivet i Højesterets dom af 1. februar 2011?
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2. Er vidnet fortsat protektor i E?
3. Er de af E udarbejdede fortegnelser over udlodninger efter vidnets kendskab korrekte? Især: Ha[r] A vidnet bekendt modtaget andre/yderligere udlodninger?
4. Har A kontrol over eller indflydelse på E? Rådfører vidnet sig med A i sin egenskab
af protektor for fonden?
5. Vidnets involvering i (og kendskab til baggrunden for) udlodningen af 15 mio. DKK
til B/D, Guernsey, trustens tegning af selskabskapital i F og dette selskabs køb af J.
6. Hvordan kom det sig, at vidnet blev protektor i D?
7. Hvorledes og i hvilket omfang har (a) A og (b) B været involveret i de i pkt. 5 nævnte
transaktioner, trustetableringen og i vidnets indsættelse som protektor i D?
8. Har A kontrol over eller indflydelse på D? Rådfører vidnet sig med A i sin egenskab
af protektor for trusten?
9. Har E i kraft af udlodningen af 15 mio. DKK til D, som har finansieret trustens tegning af selskabskapital i F, en ejendomsret, medejendomsret eller lignende til F?”
Advokat H har tilkendegivet, at afhøringstemaet vedrører forhold, som er kommet til hans
kundskab ved udøvelsen af virksomhed som advokat for fonden E og trusten D.

I ”Articles” af 21. april 1998 for E er anført følgende:

”12. Beneficiaries of the Foundation
12.1. The Foundation Board shall by an instrument in writing and with the Protector’s
written consent select and appoint the Beneficiaries of the Foundation among the
classes of Beneficiaries as specified below:
12.2. The individuals listed hereinafter and their descendants regardless of their sex and
age …
G…
A…
C…
B…”
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G var A’s onkel, som døde i 1998. C er A’s tidligere hustru. B er A’s søn.

I ”Declaration of Trust” af 21. marts 2012 for D er anført følgende:

”SCHEDULE 2
Beneficiaries
B (”B”)
C
B’s children and remoter issue
B’s God-children …
…
SCHEDULE 3
Excluded Persons
…
3. A (”A”) PROVIDED THAT A shall only be an Excluded Person for so long as there
is a Beneficiary who is alive or en ventre sa mère and so capable of taking (and who is
not a charity) and for the avoidance of doubt A shall not be an Excluded Person if all
the Beneficiaries (other than a charity) have died or are incapable of existing.”

I telefax af 21. maj 2014 meddelte Højesteret parterne og advokat H, at sagen blev udsat til
den 28. maj 2014 på advokat H’s undersøgelse af og meddelelse til Højesteret om, hvorvidt E
og D modsætter sig, at han afgiver vidneforklaring om det, som er kommet til hans kundskab
ved udøvelse af virksomhed som advokat for E og D.

I telefax af 26. maj 2014 meddelte advokat H Højesteret, at han havde sendt en forespørgsel
til E og D. Ved telefax af 27. maj 2014 meddelte advokat H Højesteret, at han først kunne
forvente at få svar på sin forespørgsel til E i den efterfølgende uge.

På et retsmøde i Højesteret den 4. juni 2014 oplyste advokat H, at han endnu ikke havde
modtaget svar fra E og D.
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Anbringender
A har anført blandt andet, at advokat H bør pålægges at afgive forklaring af de samme grunde
som i Højesterets sag 239/2008. Påberåbelse af den for advokater gældende tavshedspligt må
endvidere i det mindste kræve, at advokat H påviser, at han har ageret som advokat. Ingen af
spørgsmålene i afhøringstemaet angår sager, som advokat H har udført adskilt fra sine formodede protektorhverv. A og B godkender, at advokat H kan afgive vidneforklaring uden hensyn
til den tavshedspligt, der eventuelt måtte foreligge i forhold til dem.

Skatteministeriet har tilsluttet sig, at advokat H bør pålægges at afgive forklaring af de samme
grunde som i Højesterets sag 239/2008.

Advokat H har anført blandt andet, at han alene kan afgive forklaring i det omfang, der meddeles ham et vidnepålæg. I de for Højesteret fremlagte fondsdokumenter er der krav om, at
protektorer er undergivet fuld tavshedspligt. Der påhviler fondsforvaltere med flere en lovgivningsmæssig tavshedspligt i henhold til liechtensteinsk ret. En advokat, der bestrider et
hverv som protektor, vil ikke være i stand til at udskille oplysninger, som er tilgået den pågældende i sin egenskab af protektor, fra oplysninger, der er tilgået den pågældende i sin
egenskab af advokat.

Højesterets begrundelse og resultat
Det må lægges til grund, at en afhøring af advokat H til brug for sagen ikke vil vedrøre, hvad
advokat H har erfaret i en retssag, som har været betroet ham til udførelse, eller hvori hans råd
har været søgt. Højesteret kan således under betingelserne i retsplejelovens § 170, stk. 2, 1.
pkt., pålægge advokat H at afgive vidneforklaring.

Højesteret finder, at en forklaring fra advokat H om forhold vedrørende E og D må antages at
være af afgørende betydning for sagens udfald, og at sagens beskaffenhed og dens væsentlige
betydning for A taler for, at advokat H afkræves forklaring.

Advokat H’s viden hidrører tillige fra hans virke som protektor i E og D. En protektor kan
ikke anses for at være omfattet af den kreds, der er afskåret fra at afgive vidneforklaring i
medfør af retsplejelovens § 170, stk. 1, og det forhold, at hans viden tillige hidrører fra ud-
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øvelsen af hans virksomhed som advokat, bevirker ikke, at han er afskåret fra at forklare om
den viden, han har erhvervet som protektor. Det forhold, at advokat H efter de fremlagte dokumenter har tavshedspligt som protektor, kan ikke føre til andet resultat.

For så vidt angår advokat H’s afgivelse af forklaring vedrørende forhold, der alene er kommet
til hans kundskab som advokat for E og D, har disse ikke ytret sig om spørgsmålet inden for
en rimelig frist. Efter hvad der i øvrigt er oplyst om E og D, kan det ikke antages, at hensynet
til disse kan veje tungere end interessen i, at advokat H afgiver forklaring under sagen, jf.
Højesterets kendelse af 24. juli 2009 i sag 239/2008 gengivet i UfR 2009, s. 2615.

Højesteret finder herefter, at H skal pålægges at afgive forklaring om forhold, der er kommet
til hans kundskab ved udøvelsen af hans virksomhed som protektor i og advokat for henholdsvis E og D.

Thi bestemmes:

Det pålægges advokat H at afgive forklaring til brug for sagen om forhold, der er kommet til
hans kundskab ved udøvelsen af hans virksomhed som protektor i og advokat for henholdsvis
E og D.

