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Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark

Dette debatoplæg handler om advokaters forberedelse af vidneførsel for retten i ci-
vile sager – mere præcist om advokatens kontakt med et vidne før dennes afgivelse af 
vidneforklaring i retten.

Må advokaten tale med det kommende vidne om sagen og – i bekræftende fald – 
må advokaten forhåndsafhøre vidnet? Skal det være advokaterne tilladt – mundtligt, 
skriftligt og/eller ved overladelse af processkrifter, dokumenter eller bilag – på for-
hånd at orientere det kommende vidne om den forestående retssags juridiske spørgs-
mål og om parternes modsatrettede holdning til disse?

Der opstilles som teser forslag til forskellige regler, som advokater bør overholde.

I en juridisk antologi, udgivet i 1969 i anledning af 50 året for den danske retspleje-
lov, benævnt ”Proceduren” skrev højesteretssagfører Carl Tjur (p 25-26) følgende:

”Eventuelle vidner må man [dvs. advokaten under sin forberedelse af doms-
forhandlingen] i reglen tale med, simpelthen for at få klarhed over, om de ved 
noget af betydning for retssagen. Det hører med til forberedelsen af en retssag at 
klarlægge, hvad de kan forklare, så man kan sørge for supplerende bevisførelse, 
derunder eventuelle modgående forklaringer.
Advokaten må selvsagt ikke søge at påvirke vidnerne, heller ikke ved indirekte 
manøvrer, men på den anden side må han ikke afholde sig fra at gennemføre et 
fornuftigt forberedende arbejde i overdreven angst for bebrejdelser fra retten for 
at have talt med vidnerne i forvejen.”

Denne relativt brede beskrivelse dækker formentlig ganske godt, hvad der i dag anses 
for gældende dansk ret. Mit gæt – eller mit spørgsmålstegn – vil være, at nogenlunde 
samme opfattelse er gældende i de andre nordiske lande.

Denne simple hovedregel – at advokaten må tale med det påtænkte vidne og heri-
gennem søge klarlagt, hvad han eller hun vil forklare, men selvsagt ikke må påvirke 
vidnet, hverken direkte eller indirekte – er efter min opfattelse i dag efter de seneste 
årtiers udvikling i retssagsbehandlingen utilstrækkelig og utilfredsstillende generel i 
sin regulering af tilladeligheden i advokaters forhåndshenvendelser til påtænkte vid-
ner i civile retssager.

Der er efter min opfattelse behov for en mere detaljeret regulering af, hvad advoka-
ten må og ikke må under en forhåndskontakt med påtænkte vidner i civile retssager.

De opstillede teser tilsigter at være inspiration for udarbejdelse af mere specifikke 
regler herom.
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Dette debatoplæg går alene på civile retssager. Tilsvarende spørgsmål vil ganske vist 
kunne rejses i straffesager, men i disse vil politiets forudgående efterforskning og ankla-
gemyndighedens rolle rejse særlige problemstillinger, som ikke skal forfølges her.

Vidneforklaringers betydning1. 

Vidneforklaring er et helt centralt bevismiddel til oplysning om og afklaring af det 
mellem parterne i en retssag omstridte faktiske hændelsesforløb (”faktum”), som ret-
ten skal lægge til grund for sin dom.

Sammen med partsforklaringerne og de i sagen fremlagte skriftlige beviser (”doku-
menter”) er vidneforklaringerne i reglen de vigtigste bevismidler med hensyn til den efter-
følgende afklaring af det forudgående og for sagens afgørelse afgørende hændelsesforløb.

Det siger derfor sig selv, at retsordenen må tilstræbe, at afgivne vidneforklaringer 
bliver sandfærdige og retvisende for retten.

Dette gælder både reglerne om selve afgivelsen af vidneforklaringen i retten og 
– som det er dette debatoplægs emne – regler om forberedelsen af vidners afgivelse 
af forklaring for retten.

Vidneforklaringers indhold2. 

Hvis vidneforklaringers indhold altid var svar på meget simple og let forståelige 
spørgsmål af typen

- kørte bilen i et vejkryds over for grønt eller for rødt lys?
- var personen NN til stede eller ikke til stede i et bestyrelsesmøde, ved en kon-

traktunderskrift eller ved en testamentsoprettelse?
- har vidnet set eller ikke set et bankkontoudtog, et revisionsprotokollat eller et 

mødereferat?
ville de rejste spørgsmål måske ikke være så påtrængende. Over for ja/nej svar 

på direkte spørgsmål om enkle kendsgerninger vil strafansvaret for urigtig forklaring 
formentlig være et tilstrækkeligt – eller i hvert fald det opnåelige – værn for sandhe-
den i vidnets udsagn.

Men så simpelt er livet – og domsforhandlingen i en retssag – desværre ikke. En vid-
neforklaring vil i reglen udover besvarelsen af sådanne enkle spørgsmål gå på en bredere 
og i sagens natur mere diffus beskrivelse af et for sagen relevant hændelsesforløb: Stem-
ningen på og forløbet af et møde, tilstedeværende personers opmærksomhed på eller 
omvendt manglende opmærksomhed på forhold, som måske ikke dengang tegnede sig 
som væsentlige, men som i en senere retssag har vist sig at være betydningsfulde o.l.

Et vidnes, måske impressionistiske, efterfølgende beskrivelse af en begivenhed 
eller et hændelsesforløb, kan blive afgørende for det helhedsindtryk, retten danner sig 
af det passerede og dermed i sidste instans for dommens resultat.
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Det samme gælder et vidnes – bevidste eller ubevidste – valg af omstændigheder, 
som det fremdrager under sin vidneforklaring, herunder om vidnets egne tanker og 
slutninger på hændelsestidspunktet eller i fortsættelse af dette.

Disse få bemærkninger og påpegninger skal alene tjene til at understrege, at vidnefor-
klaringers indhold er et meget vidt begreb og således ikke er begrænset til en besvarelse af 
enkle spørgsmål med et ja eller et nej. Livet – og vidneforklaringers indhold – er sjældent 
et spørgs mål om sort eller hvidt – snarere en uendelig variation af grå nuancer.

Kauteler for vidneforklaringers sandhed3. 

3.1 Strafansvar for falsk forklaring

Ved kauteler til sikring af vidneudsagns sandhed vil man formentlig først tænke på det straf-
ansvar, som efter straffeloven er forbundet med afgivelse af falsk forklaring for retten.

Strafansvaret er selvsagt en kraftig sanktion, men – reelt betragtet – er dens fokus 
ret så begrænset. Den går netop kun på forsætligt afgivet falsk forklaring. I praksis 
vil sådant kun kunne forekomme – og kunne bevises af anklagemyndigheden – hvor 
der er afgivet bevidst urigtig forklaring om enkle og klare kendsgerninger som nævnt 
i eksemplarerne ovf. under 2.

Strafansvaret vil derimod vanskeligt kunne tænkes udløst med hensyn til et vid-
nes bredere og mere generelle beskrivelse af en begivenhed i hændelsesforløbet og 
det vil – i praksis – ikke eller kun yderst sjældent kunne ramme et vidnes ”forglem-
melse” med hensyn til på eget initiativ at forklare om selv meget centrale forhold i et 
hændelsesforløb. Det vil også kun i ekstreme tilfælde kunne anvendes mod et vidnes 
forklaring om, hvorledes vidnet subjektivt har opfattet en relevant situation, eller 
mod vidnets forklaring om ikke at kunne huske noget om det adspurgte forhold.

Strafansvaret er en skarp sanktion mod falsk forklaring, men reelt og i praksis 
med et ret så begrænset anvendelsesområde. Nogen bred garanti for sandfærdighed i 
vidners forklaringer, kan det derfor næppe siges at være.

3.2 Hvert vidne afhøres for sig

Et værn mod, at et vidne under selve domsforhandlingen ”tilpasser” sin vidneforkla-
ring til, hvad andre vidner har forklaret, findes herudover i den – forventelig i alle  
de nordiske lande gældende – regel, at hvert vidne afhøres for sig, således at vidnet  
ikke må påhøre forklaringer af andre vidner, syns- og skønsmænd eller parter, med-
mindre andet bestemmes af retten, jf. bl.a. den danske retsplejelov § 182.

Denne regel må betragtes som et værn mod spontan tilpasning af en vidnefor-
klaring under domsforhandlingen. Den vedrører ikke spørgsmålet om advokaters 
forhåndskontakt med vidner.

Det afhørte vidnes ukendskab til sagens juridiske sammenhæng – og dermed til 
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de forventelige retsfølger af dets forklaring
En bredere og derfor i praksis betydningsfuld garanti for sandfærdigheden i vid-

ners forklaring ligger i den faktiske kendsgerning, at vidner, ikke undtagelsesfrit, 
men i almindelighed vil savne nærmere kendskab til den eller de juridiske sammen-
hænge i den retssag, til brug for hvilken vidneforklaring afgives. Vidner vil derfor 
ofte savne forståelse for de forventelige retsfølger af vidnets forklaring.

Hvor vidnet er et helt fremmed vidne (”tilfældighedsvidne”) som f.eks. en per-
son, der har set et automobilsammenstød i trafikken, spiller dette næppe nogen 
rolle, da vidnet formentlig kan forudsættes at have en helt neutral, i virkeligheden 
ligegyldig indstilling til sagens udfald.

I mange retssager vil vidner imidlertid have en oprindelig – eller under sagens 
gang udviklet – sympati for den ene af sagens parter og/eller antipati for den anden 
og dermed et bevidst eller ubevidst ønske om, at dommen vil falde ud til den parts 
fordel, for hvem vidnet har fattet sympati.

Psykologisk kan vidnet i denne situation nære et ønske om at hjælpe den fore-
trukne part med sin vidneforklaring – ikke om enkle kendsgerninger, hvor falsk for-
klaring vil kunne bringe vidnet i fare for straf – men i vidnets bredere, mere diffuse 
forklaring om hændelsesforløbets omstændigheder og/eller om vidnets subjektive 
opfattelse af dette – ligesom vidnets incitament til selv at fremdrage relevante om-
stændigheder kan være påvirket af sym- eller antipati med den ene part.

Mod ”sympatidrejning” af vidneudsagn ligger den væsentligste garanti i, at det 
vidne, som gerne vil hjælpe den ene part med sin forklaring, ofte vil svæve i uvi-
denhed om, hvilket indhold af forklaringen som vil hjælpe den ”foretrukne” part, 
og hvilket indhold der omvendt vil skade ham.

En forklaring eksempelvis med det indhold, at den ene part kendte et givet 
forhold på et givet tidspunkt kan være til fordel for parten, hvis sagen går på hans 
agtpågivenhed, men være til ulempe for den ”foretrukne” part, hvis spørgsmålet 
går på, fra hvilket tidspunkt en forældelsesfrist skal regnes.

Kautelet for sandhed i vidnets forklaring ligger med andre ord i, at vidnet – som 
gerne ville hjælpe en part – ikke ved, hvorledes han eller hun vil kunne hjælpe den 
”foretrukne” part, fordi vidnet ikke kender den juridiske problemstilling i sagen og 
derfor ikke ved, hvilke retsfølger for den ”foretrukne” part en vidneforklaring i den 
ene eller den anden retning vil kunne have.

I denne situation vil vidnet ikke have anden mulighed end at forklare sandheden 
efter bedste overbevisning. Han eller hun vil ikke kunne ”styre” sagen gennem sin 
vidneforklaring.

Iscenesættelse af vidneførsel4. 

Det er, jf. det under 3 sagte, min opfattelse og grundlæggende forudsætning for 
de nedennævnte teser, at det er vigtigt for sikring af sandfærdige vidneudsagn, at 
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vidnet ikke kender de nærmere juridiske problemstillinger i den retssag, i hvilken 
vidnet skal afgive forklaring, og således – så vidt gørligt – er ubekendt med de ret-
lige konsekvenser for dommen af hans eller hendes vidneforklaring.

Lægges dette til grund, må heraf følge, at de i en retssag involverede advoka-
ters forhåndskontakt med påtænkte vidner må indskrænkes til et absolut minimum 
med hensyn til orientering om sagen og under ingen omstændigheder må udvikle 
sig til en – direkte eller indirekte – iscenesættelse af den kommende bevisførelse. 
Det bør således være advokaterne forbudt at indlade sig på en drøftelse med det 
påtænkte vidne af sagens relevante hændelsesforløb, og det bør være dem forbudt 
at orientere det påtænkte vidne om sagens juridiske problemstillinger. Kontakten til 
det påtænkte vidne bør ikke gå ud over, at advokaten sikrer sig, at vidnet har været 
til stede ved en bestemt begivenhed, har set en relevant korrespondance e.l. eller 
med andre ord, at vidnet kan formodes at have en viden, som bør komme til rettens 
kundskab under en vidneforklaring.

At – med Carl Tjur, jf. citatet ovf. under 1 – søge klarlagt, ”hvad [vidnet] kan 
forklare, så man kan sørge for supplerende bevisførelse, derunder evt. modgående 
forklaringer”, vil – efter min opfattelse – ofte kunne gå for vidt og udarte til en 
påvirkning af vidnet ”med indirekte manøvrer”.

Lad mig illustrere, hvad jeg mener med ”iscenesættelse af vidneførsel”, med tre 
eksempler fra min egen virksomhed som procedureadvokat.

Eks. 1 (”Postmesteren”). Min første prøvesag for landsretten – i 1968 – hand-
lede om placering af ansvaret for et uheld, hvorved en koblingsring mellem en lille 
banetraktor og tre rullende banecontainere bristede under lastning af en færge på 
en ø i Danmark med den følge, at containerne endte i havnebassinet og lasten blev 
ødelagt. Var det en materialefejl, for hvilken DSB ville bære risikoen og ansvaret, 
eller var det en betjeningsfejl fra personalet, som var ansat af det lokale havnesel-
skab? Under sagsforberedelsen opstod behov for vidneførsel – ved øens hjemting – 
af den lokale postmester, der også tjente som en slags stationsforstander på havnen. 
Til brug herfor sendte min modpart kopi af de samlede processkrifter og bilag til 
postmesteren med en opfordring til denne om bedst muligt at imødegå mine anbrin-
gender og argumenter i mine processkrifter.
 Jeg protesterede herimod. Landsretten anerkendte min kritik og besluttede, at 
postmesteren skulle afhøres direkte for landsretten og uden at have processkrifter 
og bilag foran sig i vidneskranken.

Eks. 2 (”Fondsbestyrelsen”). En dansk fond, der ejede en ejendom, som var 
udlejet, besluttede sig for og påbegyndte en gennemførelse af en omfattende  
ombygning af ejendommen ved at påbygge denne flere etager oven over leje-
rens butikslejemål, men uden at vedrøre dette direkte. Lejeren protesterede og 
fik medhold i sin protest ved Højesteret. Hermed påførtes fonden et væsentligt 
økonomisk tab ved retablering af den oprindelige ejendom, og for dette søgte 



150 Niels Fisch-Thomsen

man erstatning hos en advokat, som havde siddet i fondsbestyrelsen. To uger før 
domsforhandlingen sammenkaldte min modpart de menige medlemmer af fonds-
bestyrelsen til et møde med henblik på en nøje gennemgang af sagen, støttet på 
ekstrakten (bilagssamlingen af sagens dokumenter).

Dette begivenhedsforløb blev bekræftet under domsforhandlingen, i hvilken jeg 
gjorde gældende, at afholdelsen af dette møde havde været uberettiget. De menige 
bestyrelsesmedlemmer afgav helt sammenfaldende forklaringer. De huskede stort 
set intet fra bestyrelsesmøder, bortset fra, at de alle kunne erklære, at den sagsøgte 
advokat havde erklæret ombygningen for lovlig. Hvorvidt modpartens forudgående 
møde med bestyrelsesmedlemmerne har påvirket landsrettens bevisbedømmelse, 
skal jeg ikke kunne sige, men dommen endte med domfældelse af advokaten.

Eks. 3 (”Kassebedrøveren”). En velhavende besidder af udlejningsejendom-
me, som drev administrationen af disse i privat regi (ikke i selskabsform), blev 
udsat for besvigelser til i alt 23 mio. kroner ved, at hans bogholder stjal check-
blanketter, forfalskede og hævede dem til sig selv. Ejendomsbesidderen sagsøgte 
bl.a. en revisor, som ikke havde revideret virksomhedens regnskaber, men ydet 
skattemæssig rådgivning, til erstatning for det lidte tab.

Ved landsretten blev bogholderen, som på det tidspunkt sad i fængsel, ikke af-
hørt. Under sagens efterfølgende forberedelse for Højesteret skrev min modpart 
til Højesteret og anmodede om tilladelse til afhøring af bogholderen, som i mel-
lemtiden havde afsonet sin straf. Min modpart skrev samtidig, at han havde talt 
med bogholderen og gav derefter en beskrivelse af, hvad bogholderen havde for-
klaret ham om gennemførelsen – og sløringen i bogholderiet – af besvigelserne.

Hertil svarende jeg i et indlæg til Højesteret, at jeg ikke ville modsætte mig 
afhøring af bogholderen, men tilføjede – sarkastisk – at afhøringen vel ret beset 
måtte betragtes som overflødig, da min ærede modpart jo på egne vegne og uden 
tilstedeværelsen af retten eller mig allerede havde gennemført afhøringen.

Mod min forventning afstedkom det ikke nogen reaktion fra Højesterets side – 
heller ikke da min modpart og jeg mødtes med Højesterets Ankeudvalgs formand 
med henblik på berammelsen af sagen.

Bogholderen afgav forklaring, som forekom helt tilforladelig – og Højesteret 
stadfæstede senere frifindelsen af revisoren.

Disse tre – selvoplevede – tilfælde af, hvad jeg betragter som (forsøg på) isce-
nesættelse af vidneførsel er, hvad der har inspireret mig til dette debatoplæg.

Forslag til regulering5. 

Ét er konkrete eksempler – et andet er opstilling af regler. Det sidste er langt van-
skeligere end det første, for regler om advokaters forhåndshenvendelse til vidner må 
selvsagt tage højde for, at der er forskellige typer af vidner.
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5.1 Parter og partsrepræsentanter

Et udgangspunkt – selvom det strengt taget falder uden for emnet – kan være parter 
og partsrepræsentanter.

Disse har som bekendt ikke pligt til at udtale sig, men vil normalt gøre det – og 
hvis de udtaler sig er de underkastet strafansvaret for falsk forklaring.

Det turde være en selvfølge og må således anerkendes som lovligt, at advokaten 
i en retssag kan og bør gennemgå den forestående sag – både dens hændelsesforløb 
og dens juridiske problemstillinger – nøje og grundigt med sin klient (”parten”) eller, 
hvor klienten er et selskab, en fond e.l. med dennes administrative leder, direktør, 
forretningsfører e.l. (”partsrepræsentanten”).

I denne gennemgang af sagen og forberedelsen af dens foretagelse for retten vil 
selvsagt også indirekte ligge en e.o. nøje forberedelse af den kommende partsforkla-
ring – og parten eller partsrepræsentanten vil gennem drøftelserne med advokaten og 
godkendelsen af hans udkast til processkrifter være nøje bekendt med sagens juridi-
ske problemstillinger.

Dette ved retten, og retten kan derfor tage det i betragtning ved bevisbedømmel-
sen af partsforklaringerne.

Der er ikke behov for – eller grundlag for – at opstille regler om begrænsning i 
advokatens kontakt og drøftelser med sin part eller partsrepræsentant forud for doms-
forhandlingen.

5.2 Overordnede ansatte hos en part (funktionschefer etc.)

Andre ansatte end den egentlige partsrepræsentant – direktøren, forretningsføreren, 
den administrative chef – kan i den konkrete sag indtage en sådan position, at han 
eller hun må ligestilles med en part eller egentlig partsrepræsentant som omhandlet 
ovf. under 5.1.

Dette vil f.eks. gælde, hvor det er ham eller hende, der som funktionschef, driftsle-
der eller overordnet leder i øvrigt for den afdeling eller det område, som retssagen ved-
rører, er den, som har haft det interne ansvar for og dermed det største og mest indgå-
ende kendskab til det relevante hændelsesforløb – langt større og langt mere indgående 
end parten eller den administrative leder dvs. den egentlige partsrepræsentant.

Hvor dette er tilfældet, vil det være en uafviselig nødvendighed, at advokaten, 
som skal føre sagen for en part, har adgang til fuld kommunikation med denne funk-
tionsansvarlige funktionær (driftslederen). Kun herigennem vil advokaten få det  
indgående kendskab til hændelsesforløbet, som er nødvendigt for en forsvarlig forbe-
redelse af domsforhandlingen.

Advokaten må naturligvis ikke – hverken direkte eller indirekte – opfordre funk-
tionschefen til afgivelse af falsk forklaring. Advokaten bør tværtimod forklare funk-
tionschefen – navnlig den ”ivrige”, som vil forsvare sit firma med næb og klør – om 
alvoren i sandhedspligten ved afgivelse af vidneforklaring.

Men advokaten må over for et påtænkt vidne i denne personkategori have adgang til 
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at stille ethvert spørgsmål om sagens faktiske sammenhænge. Han bør ikke indlade sig 
på nogen manuduktion af funktionschefen i sagens juridiske spørgsmål, da en sådan jo 
netop indirekte kan inspirere det påtænkte ”ivrige” vidne til at give sit vidneudsagn farve i 
favør af hans virksomhed. Derfor bør de juridiske spørgsmål kun i det for afklaring af det 
faktiske hændelsesforløb klart nødvendige omfang forklares for det påtænkte vidne.

Advokaten kan i sin gennemgang med funktionschefen forevise ham eller hende 
dokumenter, breve, referater etc., som er fremlagt eller som påtænkes fremlagt, men 
advokaten bør ikke forelægge funktionschefen sine eller modpartens processkrifter el-
ler sine udkast til processkrifter og slet ikke overlade det påtænkte vidne kopi heraf.

Dette bør – af principielle grunde – være advokatens leveregel, selvom han selv-
sagt nok kan og bør pålægge sin part eller partsrepræsentant ikke at give funktions-
chefen kopi af processkrifterne, men ikke i praksis måtte have nogen mulighed for at 
forhindre, endsige sanktionere dette.

5.3 Neutrale vidner

I forhold til neutrale vidner – f.eks. den tilfældige tilskuer til en ulykke, den i hæn-
delsesforløbet medvirkende aktør uden nærmere forbindelse i øvrigt til den ene eller 
den anden af parterne, den uafhængige referent af et møde, en generalforsamling e.l. 
– bør gælde en streng regel om den yderste tilbageholdenhed i advokatens forhånds-
kommunikation med et sådant påtænkt vidne.

Advokaten kan sikre sig vidnets identitet og – helt overordnet og uden detaljer – 
at det påtænkte vidne har været til stede ved en for sagen relevant lejlighed, har set en 
for sagen relevant korrespondance, har refereret et møde eller en generalforsamling.

Dette kan anses for tilladeligt i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at 
vidnet, retten og parterne ikke ulejliges unødigt gennem indkaldelse til afgivelse af 
vidneforklaring af et vidne, som intet vil kunne sige af relevans.

Men enhver forhåndsdrøftelse med det påtænkte vidne af, hvad dette vil kunne 
forklare nærmere om sine observationer af ulykken, korrespondancen eller mødet bør 
være advokaten absolut forbudt, ligesom det selvsagt bør være advokaten absolut for-
budt at drøfte med det påtænkte vidne sagens juridiske sammenhænge og spørgsmål, 
endsige at overlade denne kopi af de i sagen af advokaten selv eller hans modpart 
afgivne processkrifter eller udkast til sådanne.

Gennem sin tilbageholdenhed i forhåndskommunikationen med det påtænkte 
vidne bør advokaten sikre, at vidnet til sin tid under domsforhandlingen kan afgive 
en ”ren”, umiddelbar vidneforklaring – og ikke på nogen måde vil optræde som et 
”iscenesat” vidne.

5.4 Mellemtilfælde, herunder ansatte på lavere hierarkisk niveau i den virk-
somhed, som er part i sagen, tidligere ansatte, menige bestyrelsesmedlemmer

Medens det – hvis man er enig i referentens principielle hovedsynspunkt, at vidne-
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forklaringer bør være så vidt gørligt umiddelbare og ikke iscenesatte og instruerede 
– kan være forholdsvis nemt at opstille regler for de klare ydergrupper af personer, 
henholdsvis part/parts re præsentant/funktionschefer og neutrale vidner, bliver det 
vanskeligere for mellemgrupper af personkategorier.

Ansatte på lavere niveau i en parts virksomhed kan have et nærmere kendskab til 
sagens afgørende hændelsesforløb end parten, partsrepræsentanten eller funktions-
chefen og kan ”holde med” sin virksomhed i samme omfang som disse.

Den funktionschef, der som den eneste ansatte i en parts virksomhed har det de-
taljerede kendskab til hændelsesforløbet, kan på tidspunktet for sagens forberedelse 
og domsforhandling være en tidligere ansat, som måske stadig føler firmaloyalitet 
over for sin gamle arbejdsgiver eller måske omvendt er fratrådt i et mere eller mindre 
skarpt modsætningsforhold til denne.

Eller et påtænkt vidne kan som menigt medlem af en bestyrelse have et lidt mere 
distant forhold til den virksomhed, som er part i retssagen, end bestyrelsesformanden.

Over for disse ”mellemformer” af påtænkte vidner bør man næppe opstille så 
strenge restriktioner med hensyn til advokatens forhåndskommunikation med disse 
som over for de under 5.3 nævnte ”neutrale” vidner. Der kan være samme valide 
behov for interview af en fratrådt funktionschef som af én, der endnu er ansat som så-
dan i virksomheden. Hvor funktionschefen ikke har det fulde kendskab til hændelses-
forløbet, som advokaten har brug for til sin forberedelse af sagen, kan det være nød-
vendigt at interviewe en medarbejder på et lavere plan i virksomhedens organisation. 
Et rimeligt dækkende billede af en bestyrelsesbeslutnings baggrund kan kræve et 
interview med ikke blot formanden, men også med menige bestyrelsesmedlemmer.

Mine forslag til en norm for advokatens forhåndsdokumentation med påtænkte 
vidner i denne mellemgruppe vil gå på, 

at advokaten med disse kan forhøre sig om det faktiske hændelsesforløb uden 
særlige begrænsninger i detaljeringsgraden, men med foreholdelse for det påtænkte 
vidne af sandhedspligten,

at advokaten ikke må indlade sig på at forklare det påtænkte vidne om sagens ju-
ridiske sammenhænge og spørgsmål eller indlade sig på diskussion med det påtænkte 
vidne herom, og

at advokaten under ingen omstændigheder må referere eller overlade det påtænk-
te vidne kopi af de i sagen afgivne processkrifter eller af advokatens egne udkast til 
sådanne.

Som generel tommelfingerregel bør advokaten i forhåndskommunikationen med 
vidner – også i mellemgruppen – alene indtage en lyttende holdning, ikke en forkla-
rende, endsige procederende attitude.
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Regelform6. 

Adfærdsregler for advokater med hensyn til forhåndskommunikation med påtænkte 
vidner kunne selvsagt tænkes formuleret i lovform (retsplejeloven) eller i bekendtgø-
relse, udstedt med hjemmel i en generel lovregel.

Efter min umiddelbare opfattelse vil dette næppe – situationernes forskellighed 
taget i betragtning – være det mest hensigtsmæssige, i hvert fald for nærværende.

Snarere kunne man forestille sig reglerne udformet som en del af de for advokater 
gældende regelsæt, som normerer, hvad der normalt kaldes ”god advokatskik”. En 
sådan normering vil muliggøre en udvikling af reglerne over de kommende år på en 
nemmere måde end gennem egentlig lovregulering.

Jeg foreslår således, at de for opstilling og udvikling af reglerne om God Advokat-
skik ansvarlige professionelle organer opfordres til at formulere et regelsæt om god 
advokatskik i forhåndskommunikation med påtænkte vidner og lade dette indgå i de 
eksisterende normer for god advokatskik, i Danmark de såkaldt Advokatetiske regler.

Sanktioner7. 

7.1 Oplysning for retten

Den enkleste form for imødegåelse af risiko for uberettiget iscenesættelse af vidne-
førsel vil naturligvis – uden at dette har karakteren af en egentlig sanktion – være, 
at den advokat, som har haft forhåndskommunikationen med et vidne, selv forklarer 
den dømmende ret om indholdet af forhåndskommunikationen og/eller – navnlig – at 
modpartens advokat søger omstændighederne om forhåndskommunikationen klar-
lagt under kontraafhøringen af vidnet un der domsforhandlingen gennem efter om-
stændighederne indgående udspørgen af vidnet herom. Har – eksempelvis – vidnet 
før vidneforklaringen haft adgang til de af parterne afgivne processkrifter? Har advo-
katen forklaret vidnet om de forventelige juridiske følger af en vidneforklaring i den 
ene eller den anden retning?

Herigennem vil den dømmende ret blive bekendt med indholdet af den gennem-
førte forhåndskommunikation med vidnet – og kunne fornemme, om denne har haft 
karakteren af en ”iscenesættelse” eller ej – og retten vil kunne – og bør – lade dette 
indgå i sin bevisbedømmelse af vidnets forklaring.

7.2 Falsk forklaring

I grove tilfælde vil den iscenesættende advokat selvsagt kunne dømmes for medvir-
ken til vidnets afgivelse af falsk forklaring for retten.
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7.3 Disciplinæransvar

I andre tilfælde bør en advokats tilsidesættelse af de foreslåede regler om advokaters 
forhåndskommunikation med påtænkte vidner sanktioneres disciplinært som over-
trædelse af reglerne om god advokatskik.

Teser8. 

En advokat, som har påtaget sig at føre en civil retssag for domstolene, ved voldgift 
eller for administrative nævn og råd med dømmende myndighed, skal ved kommuni-
kation med parten og et påtænkt vidne iagttage følgende forholdsregler:

Tese 1:  Advokaten må aldrig – hverken direkte eller indirekte – opfordre eller an-
spore en part eller et påtænkt vidne til for retten, en voldgiftsret eller et administrativt 
nævn eller råd at afgive usand eller vildledende forklaring.

Tese 2: Med sin part og/eller partsrepræsentant kan advokaten uden begrænsnin-
ger kommunikere om både sagens faktiske og juridiske sammenhænge og spørgsmål, 
og advokaten kan overgive parten/partsrepræsentanten kopi af de i sagen afgivne 
processkrifter og af advokatens udkast til sådanne.

Tese 3: Med partens ansatte på overordnet ansvars- og ledelsesniveau (funktions-
chefer, driftsledere, afdelingschefer etc.) kan advokaten uden begrænsning kommuni-
kere om sagens faktiske sammenhænge (hændelsesforløbet). Advokaten bør kun heri 
inddrage sagens juridiske spørgsmål og problemstillinger i det omfang, dette er nød-
vendigt til afklaring af hændelsesforløbet. Advokaten bør ikke forklare det påtænkte 
vidne om sagens juridiske sammenhænge i øvrigt. Advokaten må ikke referere eller 
overlade vidnet kopi af de i sagen afgivne processkrifter eller af advokatens egne ud-
kast til sådanne.

Tese 4: Med partens ansatte på lavere hierarkisk niveau, med tidligere ansatte el-
ler øvrige personer med nuværende eller tidligere tilknytning til parten må advokaten 
i sin forhåndskommunikation med disse som påtænkt vidne alene forhøre sig om vid-
nets kendskab til sagens faktiske sammenhænge (hændelsesforløbet). Advokaten må 
ikke forklare om eller drøfte med det påtænkte vidne sagens juridiske sammenhænge 
eller spørgsmål. Advokaten må ikke referere eller overlade vidnet kopi af de i sagen 
afgivne processkrifter eller af advokatens egne udkast til sådanne.

Tese 5: Over for et påtænkt vidne, som ikke er omfattet af de under 3-4 nævnte 
kategorier, må advokaten i sin forhåndskommunikation alene ved forespørgsel sikre 
sig, at vidnet – i kraft af overværelse af et begivenhedsforløb, kendskab til en kor-
respondance e.l. – vil kunne afgive en forklaring, således at indkaldelse af vidnet 
ikke åbenbart for alle vil savne fornuftigt formål. Advokaten må ikke forklare om 
eller indlade sig i en drøftelse med det påtænkte vidne om sagen, hverken dens fak-
tiske omstændigheder (hændelsesforløbet) eller dens juridiske problemstillinger og 
spørgsmål. Advokaten må under ingen omstændigheder referere eller overlade vidnet 
kopi af de i sagen afgivne processkrifter eller af advokatens udkast til sådanne.




