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OVERSIGT

1. Lidt om lovreglerne

2. Forløbet inden hovedforhandlingen

3. Afhøringsteknik

4. Særligt om partsafhøring, kontraafhøring og 
inddragelse i proceduren



LIDT OM REGLERNE

1. Vidnepligt  Rpl. § 168, stk. 1

- Med synligt ansigt! - § 168

- Særligt om telekommunikation - § 174 og 192

2. Undtagelser 

- Offentligt ansatte - § 169

- Præster, læger, advokater mv. - § 170

- En parts nærmeste - § 171

- Selvinkriminering - § 171, stk. 2

- Redaktører og redaktionelle medarbejdere - § 172



UDEBLIVELSE

1. Både udeblivelse, vægring og forladen af retssal - §
178

2. Sanktionering

- Bøder

- Erstatte udgifter

- Forvaring

3. Selv om vidnefritagelsesgrunde, så mød op! - § 179

4. Hold ud 6 mdr. – bøder og forvaring - § 178



VIDNEPLIGTER – OG 
VIDNERETTIGHEDER

1. Opfriske hukommelsen - § 180

2. Må ikke høre andre forklaringer inden - § 182

3. Afhøre, så sandfærdighed fremmes - § 184

- Udtale sig i sammenhæng

- Ved selvsyn eller bare hørt om…

- Støttenotater kan tillades

4.  Særligt afhøring om troværdighed - § 185



SAGENS OPSTART

1. Hvem er partsrepræsentant?

2. Rpl. §§ 178, 182 og 188 finder ikke anvendelse

3. Modpart kan begære part indkaldt - § 302

4. Part har pligt til at besvare modpartens og rettens 
spørgsmål - § 303



SAGENS OPSTART (FORTSAT)

5. Bevissikring af partens (og vidners) forklaring

6. ”Dine” eller ”mine” vidner 

(U2008/517/2S, U2009/1275V, U2010/2711H)

7. Hvis et vidne frafaldes – tag højde for det

8. Påvirkning/vejledning af vidner!



PROCESSKRIFTERNE

1. Få alle vidnerne med, straks!

2. Frafald af egne vidner

3. Vidneforklaringer i processkrifterne?

4. Skriftlige vidneerklæringer - § 297 (se Advokater nr. 7, 
september 2012)



FORBEREDELSE AF 
HOVEDFORHANDLINGEN

1. Sagsgennemgang med parten

2. Kontakt til vidner

3. Afhøringsrækkefølgen – du bestemmer…



FORBEREDELSE AF AFHØRINGEN

1. Spørgsmål eller spørgetemaer

2. Indledning – kronologi eller emneopdeling – afslutning

3. Alternative spørgsmål – gennemfør tankegangen!

4. Forskellige spørgsmål til forskellige vidner



VIDNETYPER

- Det talende vidne

- Det selvsikre vidne

- Det usikre vidne

- Det afvisende vidne



SELVE AFHØRINGEN

1. Afhøringsrækkefølge - § 183

2. HUSK § 184 (planche 5)

3. ”Afhøring” eller ”samtale”

4. Få ro på 

5. ”Svar kort”

6. ”Markér, når du er i tvivl”



SELVE AFHØRINGEN (FORTSAT)

7. Hjælp via bilagene – ekstrakt til vidnet

8. Åbne eller lukkede spørgsmål - indkredsning

9. Stil ét - og kun ét – spørgsmål ad gangen

10.Spørg om faktum – hvad er erindring, og hvad er 
efterrationalisering - og lidt om følelser, og hvad de har 
hørt…..

11.Undgå ledende spørgsmål – undtagen de ”banale”



SELVE AFHØRINGEN (FORTSAT)
12.Uklare svar – følg op!

13.Gode svar kan ”cementeres” …

14.Undgå kaptiøse spørgsmål

15.Spørg kun, når du kender svaret!

16.Spørg om det ubehagelige!

17.Må man afbryde vidnet?



KONTRAAFHØRING

- Venlig eller aggressiv?

- Gentag ikke afhøringen – men følg op på uklarheder –
eller lad netop være! - og spørg evt. ind til detaljer

- Forehold andres forklaringer, men pas på med segmen-
tering

- Var der noget, modparten ”glemte”?



ØVRIGE SPØRGSMÅL

1. Må man afbryde modpartens afhøring?

2. Skal parten genafhøres?

3. Frafald af vidner

4. Tempo i afhøringen – hold øje med dommeren



I RELATION TIL PROCEDUREN

- Hvor noteres forklaringen?

- Er forklaringen allerede i proceduren?

- Særlig side til vigtige forklaringer?
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