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Højesteret fandt ved en kendelse af 17/12 2013 ikke grundlag for - efter retsplejelovens 

regler om edition - at pålægge Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) at 

fremlægge flere responsa udarbejdet af Kammeradvokaten.  

 

Med en kendelse af 11/10 2013 ændrede Højesteret i efteråret 2013 domstolenes man-

geårige praksis om en parts adgang til at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk re-

sponsum i en verserende retssag. Kendelsen er kort omtalt af Tommy V. Christiansen i 

JUS 2013/43 og samt uddybende af Bodil Christiansen og Tommy V. Christiansen i 

Revision & Regnskabsvæsen 2013/12. 

 

Ved kendelsen blev fastslået, at et ensidigt indhentet juridisk responsum om dansk ret 

kan indgå i en sag på samme måde som partsindlæg og juridisk litteratur. I den konkrete 

sag indebar Højesterets kendelse herefter, at sagsøgeren, Telekæden A/S, fik adgang til 

at fremlægge et juridisk responsum, som Telekæden A/S havde rekvireret hos dr. jur. 

Erik Werlauff. Telekæden A/S havde indhentet responsaet før sagens anlæg med hen-

blik på stillingtagen til et søgsmål mod modparten, Telia Danmark Filial af Telia 

Nättjänster Norden AB Sverige. Det kan nok forsigtigvis antages, at Telekæden A/S 

anså virksomhedens synspunkter for underbygget af Werlauffs responsum.  

  

Kendelsen var som nævnt udtryk for et brud med domstolenes hidtidige, mangeårige, 

men også omtvistede, praksis, hvorefter sådanne juridiske responsa ikke blev tilladt 

fremlagt.  

http://www.v.dk/
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Højesterets senere kendelse af 17/12 2013 drejer om den i og for sig modsatte situation, 

nemlig om en part efter retsplejelovens regler om edition på modpartens begæring kan 

pålægges at fremlægge et af parten indhentet juridisk responsum, jf. nærmere retspleje-

lovens § 298.  

 

Efter retsplejelovens § 298 kan retten på begæring af en part pålægge modparten at 

fremlægge dokumenter, der er undergivet hans rådighed, og som parten vil påberåbe sig 

under sagen, medmindre der derved vil fremkomme oplysning om forhold, som han 

ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne, jf. retspleje-

lovens §§ 169-172.  

 

Af den i denne sammenhæng relevante bestemmelse i retsplejelovens § 169 fremgår 

nærmere, at tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet 

hverv, ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræves vidneforklaring 

om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavsheds-

pligt. Nægtes samtykke, kan retten, såfremt forklaringens afgivelse findes at være af 

afgørende betydning for sagens udfald, pålægge vedkommende myndighed over for 

retten at redegøre for grundene til nægtelsen. Finder retten herefter, at hensynet til 

hemmeligholdelse bør vige for hensynet til sagens oplysning, kan retten bestemme, at 

vidneforklaring skal afgives.  

 

Den konkrete sag, der nu er blevet afgjort af Højesteret ved kendelsen af 17/12 2013, 

var anlagt af en privat virksomhed mod Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen 

(tidligere Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet. Den private virksomhed ønskede 

her adgang til responsa, som Rigspolitiet og Økonomistyrelsen havde rekvireret hos 

Kammeradvokaten, og anmodede på denne baggrund Højesteret om at pålægge Moder-

niseringsstyrelsen at fremlægge disse responsa.  

 

Den materielle problemstilling i sagen drejede sig om det såkaldte SINE-udbud, som 

Økonomistyrelsen havde gennemført i 2006-2007 vedrørende indkøbet af adgang til et 

fælles radiokommunikationsnet for beredskabet og en række handlinger og dispositioner 

foretaget af de sagsøgte myndigheder i den forbindelse.  
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Højesteret afviste at pålægge de sagsøgte myndigheder at fremlægge de pågældende 

responsa.  

 

Højesteret bemærkede indledningsvist, at sagen drejede sig om, hvorvidt en part, der 

forud for en retssag har indhentet responsa vedrørende dansk ret, kunne pålægges at 

fremlægge disse i medfør i retsplejelovens § 298 om edition.  

 

Højesteret anførte herefter, at:  

Det følger af Højesterets kendelse af 11/10 2013 i sag 159/2013, at et juridisk re-

sponsum om dansk ret ikke angår bevisførelsen, og at et sådant responsum ikke kan 

fremlægges som bevis i sagen. 

En part eller en tredjemand kan derfor som udgangspunkt ikke pålægges at fremlæg-

ge et juridisk responsum, jf. retsplejelovens § 298 og § 299. Kun i det omfang et juri-

disk responsum må antages at indeholde sådanne faktiske oplysninger af betydning 

for en retssags udfald, at hensynet til hemmeligholdelse af responsum må vige for 

hensynet til sagens oplysning, kan det komme på tale at pålægge parten eller tredje-

mand at fremlægge de dele af responsum, der vedrører disse oplysninger. 

 

Om den konkrete sag bemærkede Højesteret videre, at:  

Hans Damm Research A/S gør under sagen gældende bl.a., at statens præference for 

en bestemt aktør bestod under forberedelsen og gennemførelsen af SINE-udbuddet, 

hvorfor der ikke var tale om et reelt udbud, og at inddragelse i sagen af de indhente-

de responsa understøtter dette synspunkt. 

De indhentede responsa vedrører ifølge det oplyste Kammeradvokatens vurdering af, 

om et tidligere gennemført udbud af frekvenser til TETRA nød- og beredskabsnettet 

kunne antages at afskære staten fra at etablere et offentligt ejet beredskabsnet, og af 

statens handlemuligheder i forbindelse med etablering af det omhandlede net. 
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Højesteret finder ikke grundlag for at antage, at de indhentede responsa indeholder 

sådanne oplysninger om faktiske forhold, at hensynet til hemmeligholdelse af dem må 

vige for hensynet til sagens oplysning. 

Det bemærkes endvidere, at de indhentede responsa må anses for at være undtaget 

fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 10, nr. 4, der vedrører en myndigheds 

brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag 

bør føres, ligesom der ikke er grundlag for at antage, at de indhentede responsa in-

deholder ekstraheringspligtige oplysninger af væsentlig betydning for sagsforholdet, 

som ikke fremgår af sagens øvrige materiale, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1. 

På den anførte baggrund finder Højesteret ikke grundlag for at imødekomme Hans 

Damm Researchs editionsbegæring, jf. retsplejelovens § 298, stk. 1, eller for at på-

lægge Moderniseringsstyrelsen at fremlægge ekstraherede udgaver af de pågældende 

responsa. Det bemærkes herved, at det, som appellanten har anført om EMRK artikel 

6, ikke kan føre til et andet resultat. 

 

Højesterets kendelse af 11/10 2013, omtalt i JUS 2013/43, drejede sig om et responsum, 

der omfattede en sagsfremstilling, en juridisk bedømmelse af sagen, herunder om aftalen 

er omfattet af handelsagentloven, og som var ensidigt indhentet af den pågældende part 

inden sagens anlæg med henblik på stillingtagen til, om sagen burde anlægges. 

 

Med Højesterets kendelse af 17/12 2013 er nu fastslået, at et editionspålæg vedrørende 

et sådant responsum i det højeste kan omfatte de dele af responsaet, der vedrører fakti-

ske oplysninger.  

 

Det er endvidere en betingelse, at der er tale om sådanne faktiske oplysninger af betyd-

ning for retssagens udfald, at hensynet til hemmeligholdelse af responsum må vige for 

hensynet til sagens oplysning. Der skal med andre ord foretages en væsentlighedsvurde-

ring af de oplysninger, som må antages at være indeholdt i responsaet.  

 

På skatteområdet har det naturligvis betydelig interesse, at det ikke er muligt qua regler-

ne om edition at få adgang til sådanne responsa, som SKAT eller Skatteministeriet måtte 



- 5 – 
Offentliggjort d. 14. januar 2014 

 
 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

have rekvireret hos Kammeradvokaten. Det samme må i sagens natur antages at gælde 

myndighedernes mulighed for at kræve indsigt i en advokats redegørelse til en klient.  

 

På skatteområdet har det bl.a. særlig interesse, i hvilket omfang skatteyderen har adgang 

til ikke-offentliggjort administrativ praksis.  

 

Der synes at være en hårfin afgrænsning mellem på den ene side responsa omfattet af 

Højesterets kendelse af 17/12 2013, der måtte indeholde en sådan redegørelse for ikke-

offentliggjort administrativ praksis, og hvor skatteyderen med Højesterets kendelse nu 

er afskåret fra at begære denne del af responsaet fremlagt, og på den anden side andre 

notater, redegørelser m.v. om ikke-offentliggjort administrativ praksis, som hidtil har 

antaget at være omfattet af editionspligten, se herved Gomard m.fl., Civilprocessen, 7. 

udg., s. 710 med note 11. Problemstillingen er nærmere omtalt af Bodil Christiansen i 

TfS 2005, 354.  

 
_______ o _______ 
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