
side 1

1. Fremfinding af beviser – hvornår og hvordan?

2. Dine og mine vidner

3. Retsplejeloven og de advokatetiske regler 

4. De nye regler om angivelse af vidner og vidnetemaer

5. Indkaldelse af vidner

6. De nye regler om vidneerklæringer

7. Vidneforklaring via telekommunikation

8. Forberedelsesmøder med vidner

9. Vidneafhøring i retten

10. Servicemeddelelse

VIDNEBEVISET V/PETER BREUM OG FINN SCHWARZ



side 2

Hvilken part ”tilhører”
vidnet

(civile sager)



Problemstilling

Tidslinie

• Før der udtages stævning

• Under sagsforberedelsen ved domstolene

• Under hovedforhandlingen



Problemstilling

Hvem afgør tvisterne

Advokatmyndighederne:

• Før der udtages stævning

• Under sagsforberedelsen ved domstolene

Domstolene:

• Under hovedforhandlingen



Hvilken part tilhører vidnet

• HR: Den der først begærer vidnet afhørt

– Forbehold i processkrift => ret til at afhøre først

– U2003.1588 V

Vidnernes større eller mindre tilknytning til den ene part var uden 

betydning for, hvem af parterne der havde ret til at føre vidnet

– U: Partslignende status

Se omdelt oversigt over praksis



Hvilken part tilhører vidnet

• Forskellen mellem part og vidne
– Selskaber 

• U1994, side 511 Ø

– Direktør – formelt vidne – ikke forlade retssalen under modparts 
forklaring

– Offentlige myndigheder

• U 2003, side 2244 Ø 

– Vicekommunaldirektør kunne være til stede under hele 
domsforhandlingen

• Rpl § 169 – ikke vidne uden samtykke fra vedkommende 
myndighed 



Advokatens kontakt til vidner

• Gældende ret (?)

”Advokaten må tale med det påtænkte vidne og 

herigennem søge klarlagt, hvad han eller hun vil 

forklare, men må selvsagt ikke påvirke vidnet, 

hverken direkte eller indirekte”



Advokatens kontakt til vidner

• Ingen begrænsninger ved bevismateriale, der er 

underlagt advokatens og klientens egen rådighed 

under sagens forberedelse, udover

– Almindelige sandhedspligt

– Pligt til at sikre transparens i sin optræden



Egne vidner

• Ubegrænset adgang til kontakt inden domsforhandlingen
– Ret ?

– Pligt ?

– Omfang ?

– Rpl § 180 – vidnet opfriske sin viden

• Nævnskendelse 1999 – (side 464) – egne vidner

– Tilsendt kopi af sagsmaterialet

– Afholdt møde med vidnerne

• De under sagen stillede spørgsmål var ikke gennemgået med vidnerne –
generel drøftelse af sagen



Modparts vidner

• Advokatnævnet: 
– 3. april 2001 (side 461)

• B var advokat for arbejdsgiver og havde i brev til klient skrevet at han gerne 
ville holde møde med P. Modtog inden mødet P-dok og besked om, at 
lønmodtagers advokat A havde indkaldt P.

» Tilsidesat god advokatskik ved ikke forud at have underrettet advokat A om 
mødet

– 14. december 2004 (side 460)

• I strid med god advokatskik og gået ud over berettiget varetagelse af 
klients interesser, at afholde møde med [vidne] uden på forhånd at have 
underrettet advokat A [der havde oplyst at ville føre vidnet] Bøde på 5.000 
kr.

– Men ændret 12. juli 2005

• ”vidne således knyttet til en part, at dennes advokat har adgang til møde 
uden underretning” (side 629)



Modparts vidner

• Advokatnævnet ændret 12. juli 2005 (side 482)

Plenumudtalelse fra advokatnævnet:

Det er Advokatnævnets opfattelse, at et vidne kan være således knyttet til 
en part, at dennes advokat har adgang til at holde møde med vidnet uden 
at give forudgående meddelelse om det til en modpart, der har indkaldt 
eller bebudet at ville indkalde vidnet, og uden modpartens samtykke.

Amtskommunaldirektør havde sådan tilknytning mens han stadig var 
ansat, og den omstændighed at han var fratrådt inden retssagen gør ingen 
forskel.

• ”vidne således knyttet til en part, at dennes advokat har adgang til 
møde uden underretning”



Modparts vidner

• Advokatnævnet:

– 13. juni 2005 (side 476)
• A indkaldte jurist og sagsbehandler hos Tryg Forsikring –

selskabets advokat tog kontakt og drøftede sagen uden at orientere 
A

• ”i kraft af ansættelsesforholdet har haft en sådan tilknytning til 
klienten, at det var OK

• Ikke godtgjort at advokaten på utilbørlig måde har søgt at påvirke 
den forklaring vidnerne skulle give



Modparts vidner

• Advokatnævnet:

– 5. juli 2005 (side 480)

• Vidnet kontaktede modparts advokat => møde om andet 

end retssagens konkrete indhold var ikke i strid med 

god advokatskik



Modparts vidner

• Advokatnævnet:

– 10. september 2007

• ”Advokatnævnet finder, at de 2 omhandlede vidner i 

kraft af ansættelsesforholdet har haft en sådan 

tilknytning til ….”

at kontakt + drøftelse var OK uden orientering

INTET om hvori tilknytningen bestod!



Modparts vidner

• Hvad skal underretningen bruges til ?

– Afholde eget møde

– Formå vidnet til ikke at møde modparten

– Kræve at deltage i mødet

• Blotte viden =>

– Præventiv effekt for utilbørlig påvirkning

– Mulighed for at spørge vidnet hvad der foregik

– Transparens



Advokatnævns kendelse

• Advokatnævnskendelse fra 2014

Advokat for fagforening havde i en arbejdsskadesag rettet henvendelse direkte 

til en leder i en virksomhed for at få belyst faktiske forhold.  Advokaten vidste, 

at virksomheden var repræsenteret af ekstern advokat.  Fagforeningsadvokaten 

havde ikke oplyst, at virksomhedens leder ikke havde pligt til at udtale sig og 

havde ikke informeret virksomhedens advokat om henvendelsen

Bøde på 10.000 kr.  Stadfæstet af byretten



Fish-Thomsen

• I forhold til neutrale vidner bør gælde en streng regel om 
den yderste tilbageholdenhed i advokatens 
forhåndskommunikation med et sådant påtænkt vidne, der 
skal være ”rent” og ikke ”iscenesat”

• Forbud mod forhåndsdrøftelse af 
– Hvad vidnet vil kunne forklare om sine observationer 

– Sagens juridiske sammenhænge

– Overdragelse af materiale



Tvister om vidner

Yderligere materiale:

• Advokaten sept. 2005 (side 366)

• Niels Fish-Thomsen (side 350) 

• U 2003B.147 (side 362)

– (i nogen grad forældet)



Egne vidner

• Afhører først – Rpl § 183

– Er det en ubetinget fordel

• Hovedafhøring

• Modafhøring

• Genafhøring

• Rettens spørgsmål



side 20

Både i stævning og svarskrift skal anføres vidneførelsen.

Til det forberedende møde var anført følgende:

Stk. 3. Dokumenter, som agtes påberåbt, skal så vidt muligt en uge før det forberedende møde sendes til retten og 
modparten i original eller kopi, hvis dette ikke er sket tidligere. Parterne skal tillige oplyse, hvilke beviser der i øvrigt agtes 
ført.

Ændring:

I § 353, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»For vidner, som parterne ønsker ført, skal angives et tema for, hvad vidnet skal forklare om, og en begrundelse for, hvorfor
vidnet ønskes ført.«

Det foreslås, at parterne, for vidner de ønsker ført, skal angive et tema for, hvad det pågældende vidne skal forklare om,
samt en begrundelse for, hvorfor det er relevant at høre vidnet.

En sådan fremgangsmåde vil give parter og advokater anledning til en nøjere overvejelse af formålet med og relevansen af
enhver vidneførelse forholdsvis tidligt i processen. På samme måde bibringes retten informationer, som sætter retten bedre
i stand til at forholde sig til relevansen af en vidneførelse.

4. DE NYE REGLER OM VIDNEANGIVELSE I STÆVNING OG 
SVARSKRIFT (1)
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Den foreslåede ændring til § 353, stk. 3, :

»For vidner, som parterne ønsker ført, skal angives et tema for, hvad vidnet skal forklare om, 
og en begrundelse for, hvorfor vidnet ønskes ført.«

medfører ikke krav om dette i stævning eller svarskrift – men først som ”basis” for 353-
mødet.

Realiteten bliver dog, at det vil være hensigtsmæssigt at angive et tema for, hvad vidnet skal
forklare om, og en begrundelse for, hvorfor vidnet ønskes ført.

4. DE NYE REGLER OM VIDNEANGIVELSE I STÆVNING OG 
SVARSKRIFT (2)
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Indkaldelse (§ 175) af vidner og vidners forberedelse (§ 175, stk. 2):

I § 175, stk. 1, indsættes som efter 1. pkt.:

»Rettens indkaldelse af vidner i civile sager skal ske hurtigst muligt efter berammelsen af 
hovedforhandlingen, og parterne skal underrette deres egne vidner om tidspunktet for 
hovedforhandlingen, så snart den er berammet.«

Det foreslås, at rettens indkaldelse af vidner i civile sager skal ske hurtigst muligt efter 
berammelse af hovedforhandlingen.

Det foreslås desuden, at parterne eller advokaterne skal underrette deres respektive vidner 
om tidspunktet for hovedforhandling, så snart denne er berammet.

I § 175, stk. 2, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

Krav om tidsplan til 355-møde eller umiddelbart derefter

5. SÆRLIGT OM INDKALDELSE AF VIDNER
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I § 175, stk. 2, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) kravene til vidnets forberedelse, jf. § 180, og«.

I forarbejderne er der relevante bemærkninger om:

− Dine og mine vidner

− Forberedelsesmøde med vidnerne

… og hvordan er det nu det er?

− Man må gerne holde forberedelsesmøde med vidnerne og udarbejde spørgetemaer

− Egne vidner ingen begrænsning – modpartens vidner – så skal du orientere modpartens 
advokat

5. SÆRLIGT OM INDKALDELSE AF VIDNER (3)
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Skriftlige vidneerklæringer:

I § 297 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Retten kan henstille til parterne, at der indhentes en skriftlig erklæring fra et vidne, hvis 
forklaringen uden betænkeligheder vil kunne afgives skriftligt.«

Det foreslås, at retten får mulighed for at henstille til parterne, at der søges indhentet en skriftlig 
vidneerklæring. Forslaget tager sigte på at afkorte hovedforhandlingen. Anvendelse af skriftlige 
vidneerklæringer kan således spare tid under hovedforhandlingen. Herudover kan der være den 
fordel, at erklæringen, hvis den foreligger tidligt i forberedelsesfasen, vil kunne bidrage til sagens 
tilskæring og dermed lette den videre sagsforberedelse.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget til ændring af retsplejelovens § 353, stk. 3 (jf. 
lovforslaget § 1, nr. 49), hvor det foreslås, at der fremover skal angives et tema for, hvad vidner 
skal forklare om, samt en begrundelse for, hvorfor det er relevant at høre vidnet, idet dette vil 
kunne medvirke til, at retten i højere grad får mulighed for at drøfte med parterne, om det er 
relevant med skriftlige vidneerklæringer om et eller flere temaer.

6. SÆRLIGT OM VIDNEERKLÆRINGER
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Skriftlige vidneerklæringer (fortsat):

Udgangspunktet i retsplejeloven er, at vidner afgiver forklaring mundtligt for retten. En modifikation hertil er muligheden for afgivelse af skriftlige vidneerklæringer.

Efter retsplejelovens § 297 kan retten således tillade, at der indhentes en skriftlig erklæring fra en part eller fra en person, der ville kunne afhøres som vidne under sagen. Det er en 
betingelse, at dette findes ubetænkeligt, og det er i bestemmelsen foreskrevet, at modparten skal have adgang til at udtale sig om spørgsmålet, inden retten træffer afgørelse.

Reglen blev indført med lov nr. 538 af 8. juni 2006 (politi- og domstolsreformen) og har til formål at øge brugen af skriftlige parts- og vidneerklæringer som bevis.

Reglen giver mulighed for indhentelse af faktuelle oplysninger, som ellers kunne være indhentet gennem en vidneforklaring under hovedforhandlingen. Fremgangsmåden forudsætter, 
at vidnet selv ønsker at medvirke til afgivelse af erklæringen, idet der ikke kan pålægges et vidne pligt til at afgive en skriftlig erklæring. Hvis den rekvirerende part har betalt vidnet for 
at afgive erklæringen, kan retten ved sagens afslutning tage stilling til, om partens udgift hertil skal erstattes som en sagsomkostning.

…Anvendelse af skriftlige vidneerklæringer kan spare tid under hovedforhandlingen. Herudover kan der være den fordel, at erklæringen, hvis den foreligger tidligt i forberedelsesfasen, 
vil kunne bidrage til at skære sagen til og dermed lette den videre sagsforberedelse.

Udvalget finder derfor, at anvendelse af skriftlige vidneerklæringer er en mulighed, som parter og advokater i højere grad bør overveje, og som også retten bør være opmærksom på. 
Indhentelse af bl.a. skriftlige vidneerklæringer er nævnt som et punkt til eventuel drøftelse på det forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353, stk. 1, nr. 15.

Udvalget har overvejet, om der bør indføres en pligt for et vidne til at afgive en skriftlig erklæring, hvis retten bestemmer dette, på linje med den almindelige vidnepligt. Det vurderes 
dog umiddelbart, at det næppe vil være en hensigtsmæssig løsning.

Udvalget foreslår i stedet, at retten får mulighed for at henstille til parterne, at der søges indhentet en skriftlig vidneerklæring. Hvis der fremover skal angives et tema for, hvad det 
pågældende vidne skal forklare om, samt en begrundelse for, hvorfor det er relevant at høre vidnet, vil dette endvidere kunne medvirke til, at retten i højere grad får mulighed for at 
drøfte med parterne, om det er relevant med skriftlige vidneerklæringer om et eller flere temaer.

6. SÆRLIGT OM VIDNEERKLÆRINGER (2)
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Om vidneforklaringer via telekommunikation:

Efter retsplejelovens § 174, stk. 3, kan retten bestemme, at et vidne skal afgive forklaring ved anvendelse af telekommunikation uden
billede, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, at forklaringen afgives i retten eller ved anvendelse af
telekommunikation med billede, og afgivelse af forklaring ved anvendelse af telekommunikation uden billede findes forsvarlig.

… Vidneafhøring ved brug af telekommunikation er på grund af manglende tekniske løsninger og måske tillige på grund af manglende
parathed hos aktørerne i civile sager endnu ikke særlig udbredt.

I disse år forberedes og implementeres videokonferenceløsninger ved retterne som led i et samarbejdsprojekt mellem
anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstolene (Video3). Hovedsigtet med dette projekt er at skabe videokonferenceløsninger
til brug for retsmøder om forlængelse af varetægtsfængslinger. Løsningen forventes fuldt implementeret i foråret 2015.

Det må antages, at det med udbredelsen af projektet vil blive mere almindeligt at afhøre vidner i civile sager ved brug af
videoforbindelse, dels fordi det nødvendige udstyr tilvejebringes i alle retter, dels fordi erfaringerne fra brugen af videoforbindelse i
arrestantsagerne må formodes at skabe incitament til at benytte videoforbindelse i videre omfang.

Det må derfor forventes, at denne mulighed i de sager, hvor der kan spares tid og omkostninger herved, eller hvor anvendelse af
videoforbindelse er en forudsætning for at afvikle hovedforhandling som planlagt og undgå omberammelse, vil blive udnyttet, forudsat
det findes forsvarligt for sagens behandling. Udvalget finder i den forbindelse anledning til at fremhæve, at det forekommer
nærliggende at øge brugen af vidneafhøring ved brug af telekommunikation i takt med, at den tekniske løsning bliver udbredt.

Vidneafhøring via telefonforbindelse anvendes så vidt vides sjældent, men er efter udvalgets opfattelse en relevant mulighed at tage i
betragtning med henblik på at spare tid og omkostninger.

7. SÆRLIGT OM VIDNEFORKLARINGER VIA 
TELEKOMMUNIKATION
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Gennemførelse af samtale med parter og vidner

A. Forberedelse af samtalen

− Gennemgå sag og udarbejd liste over spørgsmål

− Udtænk strategien for dine spørgsmål

− Hvilken ”historie” skal vidneforklaringen underbygge?

− Udform et spørgetema

− De ubehagelige/frække spørgsmål

− Underbygning af væsentlige spørgsmål/svar

− Planlæg relevant overgang af ”serveretten”

8. FORBEREDELSESMØDE MED PART OG VIDNER
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B. Forberedelsesmødet

− Gennemgå konditionerne for mødet

− Gennemgå hvordan det er at afgive forklaring under en retssag – og hvordan er det?

− De fysiske rammer/hvem er hvem og hvor sidder de?

− Fælles møde eller enkel møde

− Hvordan stilles der spørgsmål, og hvordan udtaler man sig?

− Gennemgang af spørgsmål – må man/skal man give en liste med spørgsmål med hjem?

8. FORTSAT…
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A. Lav (realistisk) målsætning for parts-/vidneafhøringen

B. Lav liste med spørgsmål med henvisninger til fx en bilagssamling – gerne med en 
detaljeret plan

9. VIDNEAFHØRING I RETTEN
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Egen part/vidne

− Beroligende

− Indledende

− Red problemer

− Grib ind over for dommer og modpart

− Bevar evnen til at ændre på planen!

− Undgå at ødelægge troværdigheden af dit eget vidne

− Planlæg relevant overgang af ”serveretten”

9. DEN FAKTISKE VIDNEFORKLARING (1)
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Modpart/vidne

− Aldrig ”få spørgsmål”

− Overvej spørgsmål

− Aggressiv udspørgen

− Tærskeloverskridende

9. DEN FAKTISKE VIDNEFORKLARING (2)
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Klassiske problemstillinger:

− Dit eget vidne kan ”ikke erindre”, hvad han oplyste dig om under forberedelsesmødet i 
sidste uge

− Dit eget vidne/modpartens vidne er fanget i en ”klassekamp”

− Dit eget vidne har en interesse i at ødelægge din sag

− Kan du vurdere, hvordan dit vidne vil ”klare” at vidne?

9. DEN FAKTISKE VIDNEFORKLARING (3)
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− Hvornår har vi gennemført en ”perfekt” parts- og vidneførelse?

− Når vi ”ligger” som forventet/forudsat!

9. DEN FAKTISKE VIDNEFORKLARING (4)



Anke til Højesteret

domme fra Sø- og Handelsretten



Rpl § 368, stk. 4

• Stk.4. Domme, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, kan af parterne 

ankes til Højesteret eller landsret. Anke kan ske til Højesteret, hvis 

sagen er af principiel karakter og har generel betydning for 

retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig 

samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, eller hvis andre særlige 

grunde i øvrigt taler for, at sagen behandles af Højesteret som 2. 

instans. Anke til landsret sker til den landsret, i hvis kreds sagen 

skulle have været anlagt efter reglerne i kapitel 22, hvis sagen ikke 

var blevet anlagt ved Sø- og Handelsretten



Rpl § 368

• Stk.5. Når en part anker en dom afsagt af Sø- og Handelsretten til 

landsret, har andre parter i sagen, også selv om der alene påstås 

stadfæstelse, krav på, at ankesagen behandles af Højesteret, hvis 

betingelserne i stk. 4, 2. pkt., er opfyldt. Ønsker en anden part, at 

ankesagen behandles af Højesteret, indbringer denne part ankesagen 

for Højesteret ved at afgive et svarskrift til Højesteret med kopi til 

landsretten inden udløbet af den frist, som landsretten har fastsat for 

afgivelse af svarskrift.



Rpl. § 368

• Stk.6. Højesteret påser af egen drift, at betingelserne i stk. 4, jf. stk. 

5, for anke til Højesteret er opfyldt. Er betingelserne for anke til 

Højesteret ikke opfyldt, afviser Højesteret anken ved kendelse. I de 

tilfælde, der er nævnt i stk. 4, kan sagen herefter inden den ordinære 

ankefrists udløb eller, hvis den ordinære ankefrist udløber inden 2 

uger, inden 2 uger efter afsigelsen af Højesterets kendelse om ankens 

afvisning indbringes for landsretten. Indbringes sagen senere, finder 

§ 372, stk. 2, 3.-7. pkt., tilsvarende anvendelse. I de tilfælde, der er 

nævnt i stk. 5, fortsættes sagens behandling ved landsretten.



Praksis

• U.2014.HSø- og Handelsrettens dom i en sag om en individuel aftale om fravigelse af 

ferielovens regler om ferievarsel, som blev truffet ved aftaleforholdets indgåelse, blev tilladt 

anket til Højesteret. 

• (Sø- og Handelsretten afsagde den 4. april 2013 (sag F-6-13) dom i en sag mellem A og dennes 

tidligere arbejdsgiver, B, hvorunder der var spørgsmål om, hvorvidt det ved indgåelse af en 

ansættelseskontrakt er muligt at aftale en fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, jf. § 21, stk. 2, om 

varsling af afholdelse af ferie i forbindelse med en opsigelsesperiode, som ikke er aktualiseret på 

tidspunktet for ansættelseskontraktens indgåelse. Ved dommen fik B medhold og blev frifundet for 

A's betalingskrav, som angik krav på feriegodtgørelse. A ankede dommen til Højesteret og henviste 

herved bl.a. til, at sagen rejste et principielt spørgsmål, hvilket B tilsluttede sig. Højesteret besluttede 

at meddele tilladelse til anke af dommen til Højesteret i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. 

pkt., jf. stk. 4, 2. pkt., da sagen vedrørte et principielt spørgsmål om fortolkning af ferielovens § 21, 

stk. 2, og da sagens udfald måtte antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen og 

retsudviklingen på det danske arbejdsmarked. 1)
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