
Krav til en retstolk 
 
Tolkeudvalget, der er et udvalg i Translatørforeningens regi, udgav i 2015 en rapport (find link 
nederst på siden), der beskriver tolkesituationen i den offentlige sektor og går i dybden med bl.a. 
de krav, der stilles til retstolke.  
 
Selvom rapporten er nogle år gammel, er den ikke mindre aktuel i dag, hvor en privat virksomhed 
leverer fremmedsprogstolkning og -oversættelse til alle institutioner under Justitsministeriet og 
Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kvaliteten af den tolkning, der har fundet sted i de danske 
retssale efter 1. april 2019, har givet anledning til kritisk medieomtale. 
 
 
De fem tolkeetiske principper 
Tolkeudvalgets rapport beskriver fem principper, som enhver retstolk bør følge for at regulere 
tolkeprocessen og dermed, hvad der betragtes som tolkens professionelle adfærd. 
 
De fem principper kan kort beskrives som følger:  
 

• Tavshedspligt 
Tolken skal behandle alle oplysninger modtaget i en tolkesituation som fortrolige 
oplysninger, der ikke må videregives til tredjepart 

• Habilitet 
Tolken må ikke have en personlig eller professionel forbindelse til en primær part og må 
ikke have en personlig eller professionel interesse i resultatet af kommunikationen mellem 
de primære parter 

• Kompetence 
Tolken må ikke acceptere en opgave, som ligger uden for hans/hendes kompetence 

• Neutralitet 
Tolken skal tolke alle ytringer neutralt. Tolken er ikke en part i sagen og må ikke blande sig i 
kommunikationen mellem de primære parter 

• Korrekt og præcis tolkning 
Tolken skal oversætte alle ytringer korrekt og præcist uden at tilføje, udelade eller ændre 
indholdet.  

 
De officielle retningslinjer 
I Danmark eksisterer der ikke et officielt tolkeetisk regelsæt. Dog er alle ovennævnte principper 
for god tolkeadfærd (med undtagelse af princippet om kompetence) beskrevet både i ”Instruks for 
Tolke”, der er et to-siders dokument offentliggjort af Rigspolitichefen i 1994, og i et fire-siders 
bilag til ”Rapport om tolkebistand i retssager, Vejledning om tolkning i retten”, der blev udgivet af 
Domstolsstyrelsen i 2003. Disse vejledninger har fungeret som retningslinjer for de tolke, der indtil 
1. april 2019 var optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt. 
 
 
Du kan følge dette link og læse hele tolkeudvalgets rapport her: 
https://tolkelisten.dk/onewebmedia/Tolkning-i-den-offentlige-sektor.pdf 


