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Bevis i skiljeförfarande – inspiration för 

domstolsprocessen? 

 

Advokat, jur.dr Gisela Knuts, Sverige 

 

 

I domstolsprocessen blir bevisupptagningens metodologi sällan föremål för betydande 

meningsskiljaktigheter. Frågan om vilka bevismedel som får användas och om hur 

bevisningen tas emot väcker sällan diskussion. I skiljeförfarande är situationen 

däremot en annan: parterna, deras ombud och skiljemännen har ofta från varandra 

avvikande förväntningar på och åsikter om bevisupptagningen, både vad gäller 

tillgängliga bevismedel samt hur bevisningen tas emot. Detta förklaras givetvis av det 

faktum att parter, ombud och skiljemän ofta kommer från olika rättskulturer.  

Detta har medfört att praxis för bevisupptagningen i skiljeförfarande i viss 

utsträckning avviker avsevärt från vad vi är vana vid från domstolsprocessen i 

Norden. Till exempel är det legio i skiljeförfarande att använda sig av skriftliga 

vittnesberättelser, edition av kategorier av handlingar och simultant hörande av 

vittnen och sakkunniga.  

Referatets huvudsakliga teser är att bevisningen i skiljeförfarande uppvisar 

vissa särdrag i förhållande till domstolsprocessen. Försiktighet bör visserligen iakttas 

vid import av rättsfigurer och instrument som är främmande för rättskulturen ifråga, 

men icke desto mindre kunde vissa särdrag implementeras i domstolsprocessen, 

antingen som sådana eller i modifierad form. Därigenom kan de särdrag som gäller 

bevisningen i skiljeförfarande fungera som inspiration för domstolsprocessen.  

 
1 Inledning 

I processen vid de allmänna domstolarna är de tillgängliga bevismedlen sällan föremål 

för betydande meningsskiljaktigheter. Lagstiftningen gällande domstolsprocessen 

innehåller regler om de bevismedel som står till förfogande
1
 och spelreglerna är oftast 

klara för parterna, deras ombud och domarna. Frågan om vilka bevismedel som får 

användas och om hur bevisningen tas emot väcker därför sällan diskussion i en 

rättegång vid allmän domstol. 

Bilden blir betydligt mera mångfasetterad då vi förflyttar oss från den 

nationella arenan till den internationella. Det föreligger avsevärda skillnader mellan 

rättskulturer då det gäller bevisning; såväl vad gäller tillgängliga bevismedel som vad 

gäller mottagandet av bevisning i praktiken.  

Skillnaderna mellan olika rättskulturer framträder särskilt tydligt i 

internationellt skiljeförfarande. Det ligger ju i det internationella skiljeförfarandets 

natur att parterna och deras ombud kommer från olika rättskulturer. Detta leder 

oundvikligen till att aktörerna i ett internationellt skiljeförfarande ofta ser 

skiljeförfarandet genom linser som färgats av den egna rättskulturen. Eftersom 

utgångspunkten vid såväl nationellt som internationellt skiljeförfarande oftast är att 

                                                 
1
 Så till exempel för Finlands del 17 kapitlet i rättegångsbalken. 
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parterna kommer överens om förfarandet,
2
 spelar parternas och deras ombuds 

bakgrund en stor roll vid utformandet av bevisupptagningen.  

Det faktum att skiljemännen som regel bestämmer om förfarandet ifall 

parterna inte kan enas om det, tillför en ytterligare dimension till problematiken. I 

internationellt skiljeförfarande är det sedvanligt att skiljemännen kommer från olika 

länder och delvis också från andra länder än parterna. Det kan förmodas att 

skiljemännens bakgrund ofta påverkar deras syn och förväntningar på förfarandet. 

Det faktum att internationellt skiljeförfarande är en smältdegel för influenser 

från olika rättskulturer har bidragit till att det särskilt i fråga om bevis i 

skiljeförfarande (t.ex. bevismedel och metoder för bevisupptagning) uppkommit 

särdrag som skiljer sig från bevisupptagningen i civilprocessen. Eftersom dessa 

särdrag framträder allra tydligast i internationellt skiljeförfarande har jag valt att i mitt 

referat utgå från vad som får anses brukligt i internationella förfaranden. Således bör 

referatet läsas utgående från den något modifierade rubriken ”Bevis i internationellt 

skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?”.  

Referatet bygger på följande teser: (1) bevisningen i skiljeförfarande 

uppvisar vissa särdrag i förhållande till domstolsprocessen, (2) försiktighet bör iakttas 

vid import av rättsfigurer och instrument som är främmande för rättskulturen ifråga, 

men icke desto mindre kunde vissa särdrag implementeras i domstolsprocessen, 

antingen som sådana eller i modifierad form, och därigenom fungera som inspiration 

för domstolsprocessen. 

 

2 Rättskällor gällande bevis i internationellt skiljeförfarande  

2.1 Lagstiftningen om skiljeförfarande 

 

I internationellt skiljeförfarande har parterna ofta avtalat om sätet för 

skiljeförfarandet. Sätet för skiljeförfarandet är en juridisk konstruktion som kan ha 

föga eller inget att göra med var skiljeförfarandet de facto går av stapeln. Det synes 

numera råda utbredd enighet om att begreppet säte bygger på en juridisk fiktion och 

inte på faktisk geografisk anknytning. Sätet för skiljeförfarandet bestämmer, om inte 

parterna avtalat annat, vilken lag som skall tillämnas på själva förfarandet, den s.k. lex 

arbitri. Om således sätet för skiljeförfarandet är Helsingfors blir finsk 

skiljelagstiftning – dvs. lagen om skiljeförfarande 967/1992 – tillämplig på 

förfarandet.
3
  

Den nationella skiljelagstiftningen innehåller sällan någon ingående reglering 

av bevisupptagningen utan överlämnar ansvaret för dess utformning på parterna och 

skiljemännen. Således är lex arbitri ingen särskilt innehållsrik rättskälla när det gäller 

bevisning i skiljeförfarande.   

 

 

 

                                                 
2
 Se exempelvis artikel 19 i UNICITRALs modellag. Gällande skiljeförfarande i Finland (såväl 

nationellt som internationellt) se finska lagen om skiljeförfarande 23 §. 
3
 Lex arbitri skall inte förväxlas med lex causae, dvs. den lag som tillämpas på det materiella avtalet. 

Medan lex arbitri reglerar skiljeförfarandet reglerar lex causae parternas rättsförhållande. 
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2.2 Skiljedomsregler  

 

I internationellt skiljeförfarande har parterna ofta avtalat om att ett skiljedomsinstituts 

regler skall tillämpas på förfarandet. Detta brukar kallas institutionellt 

skiljeförfarande, till skillnad från så kallat ad hoc skiljeförfarande, vilket försiggår 

utan anknytning till något skiljedomsinstitut, enbart och direkt baserat på lex arbitri. 

Många skiljedomsregler innehåller stadganden om bevisupptagning. 

Regleringens omfattning varierar och är sällan väldigt omfattande. I finska 

centralhandelskammarens skiljedomsregler ingår till exempel två paragrafer om 

bevisupptagning (27 § om bevisning och 28 § om sakkunniga), medan Stockholms 

handelskammares (SCC) skiljedomsregler i sin tur innehåller tre artiklar om 

bevisupptagning (artikel 26 om bevisning, artikel 28 om vittnen och artikel 29 om 

sakkunniga utsedda av skiljenämnden).  

Skiljedomsreglerna utgör således även en källa till regler om bevisning i 

skiljeförfarande, även om reglerna sällan är omfattande och inte har skrivits för att 

vara uttömmande.  

 

2.3 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 

 

Varken lex arbitri eller skiljedomsregler ger alltså någon större vägledning om 

bevisning i skiljeförfarande. Bristen på reglering har åtgärdats genom soft law regler 

framtagna på privat väg. Det idag kanske viktigaste regelverket är de s.k. IBA Rules 

on the Taking of Evidence in International Arbitration (IBA Rules). Regelverket, som 

ursprungligen godkändes av International Bar Association (IBA) år 1999 och som 

reviderades 2010 är ostridigt den främsta normen om bevisupptagning i internationellt 

skiljeförfarande.
4
 Reglerna var ursprungligen ett försök att överbrygga de skillnader i 

synen på bevisupptagning som råder mellan civil law-länder och common law-länder.
5
 

På grund av normtorkan på området har reglerna fått mycket stor genomslagskraft i 

internationellt skiljeförfarande och torde för närvarande utgöra utgångspunkten för 

bevisupptagningen i de flesta internationella skiljeförfaranden mellan parter från olika 

rättskulturer. 

Till skillnad från skiljedomsregler, som behandlats ovan, hänvisar parterna 

sällan till IBA Rules i skiljeavtalet. Oftast ingår parterna heller inte senare något 

explicit avtal om att IBA Rules skall tillämpas på förfarandet. I praktiken brukar 

skiljenämnden och parterna dock under förfarandets gång avtala om att reglerna får 

fungera som utgångspunkt eller inspiration i frågor gällande bevisupptagning.
6
 Skälet 

för detta torde främst vara att kloka parter är försiktiga med att komplicera den 

processuella grundbulten – skiljeavtalet – med risk att angrepp därpå senare kan ske 

av missnöjd part under påstående att skiljeavtalet har satts åt sidan. 

                                                 
4
 IBA Rules ersatte reglerna International Bar Association Supplementary Rules Governing the 

Presentation and Reception of Evidence in International and Commercial Arbitration från 1983.  
5
 Enligt reglernas förord lämpar sig reglerna särskilt bra just i situationer där parterna kommer från 

skilda rättskulturer. Se 1999 IBA Working Party & 2010 IBA Rules of Evidence Review 

Subcommittee: Commentary on the Revised Text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration samt gällande de tidigare reglerna IBA Working Party: 

Commentary on the new IBA Rules of Evidence in International Commercial Arbitration. 
6
 På engelska brukar ofta uttrycket användas att ”The arbitral tribunal shall be guided by the IBA 

Rules”. 
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2.4 Best Practice 

 

Inom internationellt skiljeförfarande brukar man som rättskälla ofta också hänvisa till 

något som kallas Best Practice. Med detta avses den skiljerättsliga sedvänja som 

successivt utbildats i bevisfrågor. Man kan alltså hävda att ett visst bevismedel eller 

tillvägagångssätt vid bevisupptagningen utgör Best Practice om det är allmänt 

förekommande inom skiljeförfarande, ett ”så gör ju alla” tänkande som inte skiljer sig 

avsevärt från andra former av sedvänjor eller handelsbruk. I fråga om skiljeförfarande 

bör dock noteras att det på grund av förfarandets icke-offentliga natur kan vara svårt 

att fastställa innehållet i denna Best Practice. Vidare bör noteras att skiljenämndernas 

breda processuella mandat ger dem frihet att gestalta processen så som de anser att 

den individuella tvisten kräver. Betydande avvikelser från grundmodellen sker därför 

ofta. Sedvänjan blir således förhållandevis svagt utbildad. På bevisområdet torde dock 

kunna hävdas att Best Practice numera anses i stor utsträckning motsvara det som 

kodifierats i IBA Rules. 

I viss mån varierar Best Practice från land till land. Även om internationellt 

skiljeförfarande gärna beskrivs som delokaliserat och denationaliserat är detta en 

sanning med modifikation: utöver det faktum att ett internationellt skiljeförfarande 

givetvis alltid styrs av lex arbitri och av de krav som följer av anknytningen till de 

nationella domstolarna vid sätet för skiljeförfarandet, t.ex. i fråga om klander av 

skiljedom, påverkas internationellt skiljeförfarande också av aktörernas bakgrund. 

Därför är det inte ovanligt att det uppkommer olika typer av nationella Best Practices, 

vilka tillämpas av ombud och skiljemän från en viss rättskultur. Framförallt 

bevisupptagningen i skiljeförfarande influeras ofta av bevisupptagningen i den 

nationella domstolsprocessen. Som exempel på detta kan nämnas det sätt på vilket 

bevisuppgift anges (t.ex. på tyskt manér genom en hänvisning i den löpande texten 

efter varje påstående, eller i form av bevisteman som i skiljeförfarande i Sverige). Ett 

annat exempel är det sätt på vilket skiljenämnden sköter förhör av vittnen, främst 

vilken ordförandens, eller skiljenämndens, roll vid huvudförhöret är. Ofta framhålls 

att schweiziska ordförande använder en metod där huvudförhöret sköts av 

ordföranden (och inte partsombudet) och där frågorna kan vara nog så inkvisitoriska. 

Således bör alltså hänvisningar till Best Practice i internationellt skiljeförfarande tas 

med en nypa salt – dess innehåll är stundom något vagt, varierar mellan olika 

rättskulturer och influeras inte sällan av den nationella domstolsprocessen.  

 

3 Tes 1: Särdrag gällande bevis i internationellt skiljeförfarande 

3.1 Inledning 

 

Som ovan nämnts utgör internationellt skiljeförfarande en smältdegel för 

tillvägagångssätt från olika rättskulturer. Olikheten mellan dessa tillvägagångssätt 

samt behovet av standardisering framträder tydligast just i samband med bevis, såväl 

när det gäller tillåtna bevismedel som när det gäller praktikaliteter gällande 

bevisupptagningen. Detta torde bero på att frågor om bevis i stor utsträckning anses 

påverka utgången i målet samt parternas möjligheter att föra sin talan – i högre grad 

än till exempel frågor gällande inlagornas struktur eller skiljemännens processledning, 
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vilka givetvis också influeras av den rättskultur parterna och skiljemännen kommer 

ifrån. 

Ur ett nordiskt perspektiv innefattar bevisupptagningen i internationellt 

skiljeförfarande många intressanta särdrag, vilka ofta bär influenser av andra 

rättskulturer, inte minst common law-rättskulturer. Av dessa särdrag har jag valt att 

nedan granska tre stycken, dvs. (i) skriftliga vittnesberättelser, (ii) edition av en 

kategori av handlingar och (iii) simultant hörande av vittnen eller sakkunniga.  

 

3.2 Skriftliga vittnesberättelser  

 

I internationellt skiljeförfarande är det numera snarare en regel än ett undantag att 

skiljenämnden som bevismedel tillåter skriftliga vittnesberättelser, s.k. Witness 

Statements.
7
 Till skillnad från den njugga inställning till skriftlig vittnesbevisning man 

har i finsk och svensk civilprocessrätt är skriftliga vittnesberättelser legio i 

internationellt skiljeförfarande. Det är t.o.m. så att skiljenämnder ofta tar egna initiativ 

till att vittnesberättelser används. Bruket av skriftliga vittnesberättelser regleras i IBA 

Rules artikel 4.4, och den regleringen läggs ofta till grund när skiljemännen och 

parterna kommer överens om hur förfarandet skall gestaltas.
8
 Skälen för 

vittnesberättelsernas växande popularitet står att finna i att det internationella 

skiljeförfarandet influeras starkt av common law-fenomen, som ofta blir 

normbildande.  

Ett Witness Statement är en skriftlig vittnesberättelse som förutom 

identifikationsuppgifter även innehåller en beskrivning av vittnets bakgrund och 

allmänna kännedom om målet, samt den egentliga utsagan, dvs. en detaljerad 

beskrivning av fakta med angivande av källan till vittnets kunskap. Handlingar kan 

vara bilagda till vittnesberättelsen, om vittnet i sin berättelse stöder sig på dessa. Ett 

Witness Statement kan vara flera hundra sidor långt, men kan givetvis även vara 

betydligt kortare. För det mesta uppgörs och redigeras vittnesberättelserna av 

partsombuden på basis av intervjuer med vittnet och är således närmast tillrättalagda 

berättelser som passar väl ihop med den ståndpunkt parten förfäktar. Följaktligen 

kritiseras vittnesberättelsernas trovärdighet ofta, eftersom de sällan är en spontan 

redogörelse för vittnets uppfattning om de frågor som skall ledas i bevis. Mer 

omfattande Witness Statements framstår ofta snarare som partsinlagor än som vittnets 

egen berättelse. 

                                                 
7
 Ang. skriftliga vittnesberättelser i skiljeförfarande se t.ex. Gustaf Möller: Todistelusta 

välimiesmenettelyssä, i Heikki Halila – Mika Hemmo – Lena Sisula-Tulokas, Juhlakirja Esko Hoppu 

1935 – 15/1 – 2005 (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 2005), s. 248–262, Lars Heuman: 

Skiljemannarätt (1999), s. 539–540, Stefan Lindskog: Skiljeförfarande – en kommentar (2005), s. 734–

735, Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby och Constantine Partasides: Law and Practice of 

International Commercial Arbitration (2004), para 6-85–6-89 och Gary Born: International 

Commercial Arbitration Vol. II (2009), s. 1828–1830.      
8
 Artikel 4.4: “The Arbitral Tribunal may order each Party to submit within a specified time to the 

Arbitral Tribunal and to tthe other Parties Witness Statements by each witness on whose testimony it 

intends to rely, except for those witnesses whose testimony is sought pursuant to Articles 4.9 or 4.10. If 

Evidentiary Hearings are organized into separate issues or phases (such as jurisdiction, preliminary 

determinations, liability or damages), the Arbitral Tribunal or the Parties by agreement may schedule 

the submission of Witness Statements separately for each issue or phase.”     
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Parterna och skiljenämnden kommer ofta överens om en frist för när parterna 

skall utbyta Witness Statements, dvs. när vardera parten skall lämna in skriftliga 

vittnesberättelser för de vittnen de åberopar. I fråga om tidpunkten för ingivandet 

finns två möjligheter. Antingen utbyter parterna Witness Statements simultant, dvs. så 

att käranden och svaranden lämnar in sina vittnesberättelser på samma gång. 

Alternativt kommer man överens om att utbyta vittnesberättelser sekvensiellt, dvs. så 

att käranden först lämnar in sina Witness Statements och svaranden därefter lämnar in 

sina. 

I skiljeförfaranden där man använder sig av skriftliga vittnesberättelser får 

dessa även en stor betydelse för hur vittnesförhören under den muntliga förhandlingen 

utformas. Den ursprungliga tanken med Witness Statements är att dessa ersätter 

huvudförhöret med vittnet (”direct examination”) och därigenom innebär en 

inbesparing av tid. På denna punkt vacklar dock praxis: man ser allt från regelrätta 

huvudförhör trots att skriftliga vittnesberättelser avgetts, till att vittnet genast får börja 

besvara motsidans frågor. Den vanligaste ordningen torde vara att inget egentligt 

huvudförhör hålls, utan att detta ersätts av ett kort uppvärmningsförhör (”warm-up”) 

där det ombud som åberopat vittnet först ställer några frågor till vittnet, varefter 

motförhöret inleds. I vissa fall händer också att ordföranden – och inte partsombudet – 

sköter uppvärmningsförhöret. 

Bruket med att en skriftlig vittnesberättelse ersätter huvudförhöret leder till 

att motförhöret (”cross-examination”) får större betydelse än man är van vid i nordisk 

civilprocess. Den motförhörsteknik som förekommer i internationellt skiljeförfarande 

är inte sällan inspirerad av den anglosaxiska förhörstekniken och förhörsretoriken och 

kan vara en verklig fröjd att beskåda (eller en verklig pina, beroende på vilken sida 

betraktaren företräder). Eftersom innehållet i vittnets utsaga är känt för motsidan på 

förhand genom innehållet i vittnesberättelsen påverkar detta hur motförhöret 

utformas. Inte sällan handlar motförhöret i stor utsträckning om att försöka påvisa att 

innehållet i vittnesberättelsen är oriktigt, och att vittnet, som ju sällan själv skrivit 

vittnesberättelsen, egentligen inte besitter den kunskap som vittnesberättelsen gör 

gällande. Kort sagt ger vittnesberättelserna ofta ett skickligt motpartsombud bättre 

möjligheter att ställa vittnets trovärdighet i fråga jämfört med ett traditionellt 

motförhör.  

Witness Statements kompletteras ofta av såkallade Rebuttal Witness 

Statements, för vilka en separat tidsfrist brukar sättas ut kort tid efter att Witness 

Statements lämnats in. Ett Rebuttal Witness Statement är en skriftlig vittnesberättelse 

som motparten åberopar som svar på ett Witness Statement, antingen i form av ett 

skriftligt tillägg till ett tidigare avgivet Witness Statement, eller i form av en 

vittnesberättelse från ett vittne som ännu inte åberopats. Rebuttal Witness Statements 

är tillåtna så länge de speglar innehållet i motpartens Witness Statements.  

Ifall ett vittne som avgivit en skriftlig vittnesberättelse inte infinner sig för ett 

motförhör beslutar skiljenämnden vanligen att den ifrågavarande vittnesberättelsen 

skall lämnas utan avseende vid den rättsliga bedömningen. Detta bygger på att en 

skriftlig vittnesberättelse utan möjlighet till motförhör inte tillmäts något större 

värde.
9
 

                                                 
9
 Vissa skiljedomsregler innehåller uttryckliga stadganden om möjligheten för skiljenämnden att beakta 

frånvaron av möjlighet till motförhör i bevisvärderingen. Se t.ex. LCIAs regler 20.4.  
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Detta faktum öppnar även för taktiska överväganden för parterna. Ofta 

kommer parterna överens om en frist efter utväxlingen av Witness Statements och 

Rebuttal Witness Statements vid vilken tidpunkt vardera sidan bör meddela vilka av 

motsidans vittnen man önskar motförhöra. Om parterna kommit överens om en sådan 

ordning där vittnesberättelsen ersätter huvudförhöret innebär detta att om motparten 

inte önskar motförhöra vittnet så kallas vittnet inte till den muntliga förhandlingen. 

Innehållet i den skriftliga vittnesberättelsen anses därmed dock inte godkänt av 

motparten. Ett klassiskt trick i denna kontext är därför att som partsombud meddela 

att man inte ämnar motförhöra vissa av motpartens viktigaste vittnen. Då kallas dessa 

ofta inte alls till förhandlingen, utan deras vittnesmål utgörs av det Witness Statement 

vittnet avgivit. Eftersom ett Witness Statement ofta kan vara både långt och 

komplicerat kan denna taktiska disposition leda till att motpartens vittnen får mindre 

genomslagskraft än om partsombudet valt att motförhöra vittnet.  

I en nordisk kontext, framförallt i Finland och Sverige, är vi vana vid att 

arbeta med bevisteman. Sådana förekommer sparsamt i internationellt 

skiljeförfarande. Ibland förekommer bevisteman i internationellt skiljeförfarande med 

säte i Sverige som en del av det s.k. Statement of Evidence, till många utländska 

parters och skiljemäns överraskning.  

En ytterligare fråga är i vilken utsträckning ett vittne som inte avgivit ett 

Witness Statement kan höras vid förhandlingen. Om parterna kommit överens om att 

skriftliga vittnesberättelser ersätter huvudförhöret är det givetvis faux pas att åberopa 

ett nytt vittne som inte avgett en skriftlig vittnesberättelse och där innehållet i vittnets 

utsaga således inte är känt för motparten på förhand. Mycket talar för att ett sådant 

vittne borde avvisas. Frågeställningen kompliceras dock av det faktum att 

skiljemännen i ett skiljeförfarande bör ge parterna tillräcklig möjlighet att föra sin 

talan. Om så inte sker är detta enligt många rättsordningar en grund på vilken 

skiljedomen kan klandras. Skiljenämnder är därför vanligen relativt ovilliga att avvisa 

bevisning, vilket i praktiken ofta innebär att skiljenämnden tillåter ny bevisning även 

om denna lämnas in trots att parterna kommit överens om att ny bevisning inte får 

åberopas. Det är således inte alls osannolikt att skiljenämnden skulle tillåta att ett 

vittne hörs trots att något Witness Statement inte getts. 

Till följd av den kritik som riktats mot Witness Statements har även olika 

variationer på detta tema utarbetats, t.ex. s.k. Witness Summaries som, precis som 

namnet indikerar, är en summering av vittnets berättelse. En Witness Summary är 

således mer än ett bevistema men väsentligt mindre än en skriftlig vittnesberättelse.  

 

3.3 Edition av en kategori av handlingar 

 

I de flesta fall ger lex arbitri parterna möjligheten att (ofta med skiljenämndens 

tillstånd) begära domstolsassistens med edition. Denna möjlighet används dock 

mycket sparsamt, utan edition i skiljeförfarande sker i det närmaste uteslutande 

genom editionsansökningar till skiljenämnder (som ju normalt meddelar icke-exigibla 

beslut). Från ett nordiskt – och över huvudtaget civil law – perspektiv är det intressant 

att notera att edition är betydligt mera allmänt förekommande i internationellt 

skiljeförfarande än i domstolsprocessen, vilket kan tillskrivas influenser från common 
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law-rättsordningar. Edition, vilket i internationellt skiljeförfarande oftast omtalas som 

Production of Documents, regleras i IBA Rules artikel 3.
10

   

Precis som i domstolsprocessen kan en part i ett internationellt skilje-

förfarande framställa en begäran till motparten och skiljemännen om att motparten 

skall lägga fram en viss handling, som bör beskrivas på ett sätt som är tillräckligt för 

att identifiera handlingen.  

Av större intresse är dock det faktum att edition i kontexten av internationellt 

skiljeförfarande och särskilt i kontexten av IBA Rules artikel 3.3
11

 inte enbart 

omfattar edition av enskilda handlingar, utan även edition av en kategori av 

handlingar. Enligt artikeln bör en sådan begäran innehålla en tillräckligt detaljerad 

beskrivning (som även innehåller ämnet) av den snäva och specifika kategori av 

handlingar som parten berättigat anser existera. Regeln om begäran om en kategori av 

handlingar är ett försök till kompromiss mellan de märkbara skillnader som råder 

mellan olika typer av editions- och discovery-rättsinstitut i olika rättskulturer, och 

särskilt de märkbara skillnaderna mellan common law- och civil law-rättsordningar.
12

  

I civil law-länder utgår man från att vardera parten har bevisbördan för de 

egna påståendena samt att motparten inte bör tvingas lägga fram bevis som strider 

emot dennes intressen. I många länder, bland dessa Finland, möjliggör 

editionsreglerna som huvudregel enbart edition av enskilda handlingar. En kategori av 

handlingar kan som regel vara föremål för edition endast om alla de handlingar som 

ingår i kategorin kan individualiseras.
13

  

I common law-länderna är förhållningssättet ett annat. Här utgår man från att 

vardera parten före processen har rätt till information om alla relevanta handlingar 

oberoende av vilken av parterna som innehar handlingarna. Genom detta försöker 

man garantera att all relevant information står till parternas förfogande innan 

processen inleds och att parterna inte under processen möter överraskningar gällande 

den skriftliga bevisningen. Intresset av materiellt riktiga avgöranden träder i 

förgrunden. Det rättsinstitut som möjliggör detta kallas pre-trial discovery och 

                                                 
10

 Om edition i internationellt skiljeförfarande se t.ex. Möller, s. 248–262, Heuman (1999), s. 460–462 

och Heuman: Editionsförelägganden i civilprocesser och skiljetvister, JT 1989– 90, s. 233–270.  
11

 ”A Request to Produce shall contain: (a) (i) a description of  a requested Document sufficient to 

identify it, or (ii) a description in sufficient detail( including subject matter) of a narrow and specific 

requested category of Documents that is reasonably believed to exist; in the case of Documents 

maintained in electronic form, the requesting party may, or the Arbitral Tribunal may order that it 

shall be required to, identify specific files, search terms, individuals or other means of searching for 

such Documents in an efficient and economical matter; (b) a statement that the Documents requested 

are relevant to the case and material to its outcome; and (c) a statement that the Documents requested 

are not in the possession, custody or control of the requesting Party or a statement of the reasons why 

it would be unreasonably burdensome for the requesting Party to produce such Documents, and (ii) a 

statement of reasons why the requesting Party assumes the Documents requested are in the possession, 

custody or control of another Party.” 
12

 Om dessa skillnader se t.ex. Javier H. Rubenstein: International Commercial Arbitration: Reflections 

at the Cross-roads of the Common Law and Civil Law Traditions, Chicago Journal of International 

Law 2004, 5(1), s. 303–310 och Klaus Sachs: Use of Documents and Document Discovery: “Fishing 

Expeditions” versus Transparency and Burden of Proof, SchiedsVZ 2003, 1, s. 193–240. Då det gäller 

anskaffande av skriftlig bevisning från motparten i internationellt skiljeförfarande från ett finskt 

perspektiv se Mika Savola: Production of documents in Finnish Arbitral Proceedings, IBA Committee 

D News, februari 2003. 
13

 Så är dock inte längre fallet i Sverige. Se Lars Heuman: Editionsförelägganden i civilprocesser och 

skiljetvister, JT 1989–90, s. 3–46.  
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förekommer främst i USA. Således är det exempelvis möjligt att kräva att motparten 

framlägger vida kategorier av handlingar (exempelvis alla handlingar som hänför sig 

till en viss fråga). Discovery-rättsinstitutet kritiseras ofta i den kontinentaleuropeiska 

rättskulturen för att möjliggöra s.k. fishing expeditions där båda parterna framställer 

krav och påståenden endast i syfte att komma åt en så stor mängd handlingar som 

möjligt som innehas av motparten i hopp om att däri skulle hittas något som skulle 

vara till skada för motparten.
14

 

Regeln i artikel 3 i IBA Rules om en begäran om en kategori av handlingar är 

alltså en kompromiss mellan å ena sidan det restriktiva editionsinstitutet i Norden och 

Kontinentaleuropa, och discovery-institutet i USA.
15

 

Gällande såväl en begäran om en enskild handling som en begäran om en 

kategori av handlingar gäller att den begärande parten bör framställa ett uttalande om 

varför de begärda handlingarna är relevanta i målet och avgörande för dess utgång. I 

tillägg till detta bör parten avge en försäkran om att den inte förfogar över de begärda 

handlingarna, eller alternativt en redogörelse för varför det skulle vara oskäligt 

betungande för parten att själv framlägga handlingarna. Slutligen bör den part som 

framställer en begäran om en kategori av handlingar avge en redogörelse för varför 

motparten antas förfoga över de begärda handlingarna. 

När någon av parterna eller båda framställt en begäran om en kategori av 

handlingar är det skiljenämndens uppgift att ta ställning till om begäran skall bifallas, 

dvs. om begäran uppfyller de krav som uppställs i IBA Rules. Motparten ges också 

tillfälle att framställa invändningar mot begäran på basis av artikel 9.2 i IBA Rules. 

Enligt denna artikel kan nämligen handlingar undantas från bevisningen t.ex. om en 

part är förhindrad att lägga fram handlingen eftersom den omfattas av ett rättsligt eller 

etiskt skydd (såsom privilege), om det vore oproportionerligt tungt för parten att lägga 

fram handlingen eller om handlingen omfattas av sekretess. 

Om skiljenämnden finner att den omständighet som parten vill styrka med 

den begärda handlingen är relevant i målet och avgörande för dess utgång, att begäran 

om en handling är befogad enligt artikel 3.3, och om skiljenämnden finner motpartens 

invändningar obefogade, skall skiljenämnden besluta att kategorin av handlingar skall 

läggas fram. Om så sker skall den ålagda parten inom en viss tid överlämna kategorin 

av handlingar till motparten och, om skiljenämnden så beslutar, till skiljenämnden. 

Eftersom skiljeförfarandet saknar ett motsvarande sanktionssystem som 

domstolsprocessen kan skiljenämndens editionsbeslut inte förstärkas av ett vite. För 

att skiljenämnden inte skall vara helt tandlös ifall en part vägrar följa skiljenämndens 

editionsbeslut har man i artikel 9.5 i IBA Rules intagit en bestämmelse om att 

skiljenämnden har rätt att dra slutsatser, s.k. adverse inferences, på basis av en sådan 

                                                 
14

 Vid utformandet av editionsreglerna i IBA Rules togs det som en självklar utgångspunkt att inga 

regler gällande pre-trial discovery, fishing expeditions eller general discovery skulle tas med. Se 

Hilmar Raeschke-Kessler: The Production of Documents in International Arbitration – A Commentary 

on Article 3 of the New IBA Rules of Evidence. Arbitration International 2002, 18(4), s. 415. 
15

 Om detta se t.ex. Raeschke-Kessler, s. 416-417. Raeschke-Kessler konstaterar att skiljemännen inte 

borde tolka artikel 3 alltför vitt i synnerhet i situationer där den ena parten kommer från ett civil law-

land medan den andra kommer från ett common law-land. Enligt skribenten skulle skiljemännen 

överskrida sin behörighet enligt artikel 3 ifall de skulle tillåta den ena parten att gå igenom eller 

bekanta sig med motpartens handlingar.   
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vägran.
16

 I vilken utsträckning så sker, vilka slutsatser som dras och i vilken mån 

dessa slutsatser inverkar på utgången i målet har varit föremål för debatt.
17

 

 

3.4 Simultant hörande av vittnen eller sakkunniga 

 

Hörandet av vittnen och sakkunniga i internationellt skiljeförfarande genomförs ofta 

med större flexibilitet än i domstolsprocessen. Hörandet av vittnen har jag delvis 

behandlat ovan i avsnittet gällande skriftliga vittnesberättelser. Hörandet av 

sakkunniga regleras i IBA Rules. Regler om partsutsedda sakkunniga finns i artikel 5 

och regler om sakkunniga utsedda av skiljenämnden i artikel 6. Hörandet av 

sakkunniga regleras i artikel 8. 

Utgångspunkten i skiljeförfarande, precis som i domstolsprocessen, är att det 

är parterna som skall lägga fram bevisningen. Detta avspeglas också i det faktum att 

det som regel är parterna som åberopar och framlägger sakkunnigbevisning, även om 

skiljenämnden ofta också tillerkänns denna möjlighet under förutsättning att inte båda 

parter motsätter sig detta. Det förefaller dock vara relativt ovanligt att skiljenämnden 

utser egna sakkunniga. 

Då det gäller partsutsedda sakkunniga är huvudregeln, vilken också 

understryks av regleringen i IBA Rules, att parten inom en tidsfrist utsatt av 

skiljenämnden skall uppge vilka sakkunniga den åberopar samt vad den sakkunniga 

kommer att uttala sig om. Vanligen utbyter parterna också sakkunnigutlåtanden (s.k. 

Expert Reports), på samma sätt som i fråga om skriftliga vittnesberättelser.  

Ett särdrag när det gäller hörandet av vittnen och sakkunniga är det som 

brukar kallas Witness Conferencing, eller tidvis något lättsammare hottubbing (dvs. 

varmbad).
18

 Witness Conferencing innebär en förhörsordning som skiljer sig från den 

vedertagna med huvudförhör – motförhör – återförhör och där båda parters vittnen 

eller sakkunniga i stället hörs samtidigt, sida vid sida.
19

 Syftet med en sådan 

förhörsordning är givetvis att underlätta för skiljenämnden att bilda sig en uppfattning 

om huruvida vittnena eller de sakkunniga är eniga om till exempel det 

                                                 
16

 ”If a Party fails without satisfactory explanation to produce any Document requested in a Request to 

Produce to which is has not objected in due time or fails to produce any Document ordered to be 

produced by the Arbitral Tribunal, the Arbitral Tribunal may infer that such [D]ocument would be 

adverse to the interests of that Party.” 
17

 Se t.ex. Jeremy K. Sharpe: Drawing Adverse Inferences from the Non-production of Evidence, 

Arbitration International (Kluwer Law International 2006 volume 22 issue 4), s. 551 ff., Vera van 

Houtte: Adverse Inferences in International Arbitration, Dossier of the ICC Institute of World Business 

Law: Written Evidence and Discovery in International Arbitration: New Issues and Tendencies 2009, s. 

195 ff.  Bo G.H. Nilsson: Negative Inferences: An Arbitral Tribunal’s Powers to Draw Adverse 

Conclusions from a Party’s Failure to Comply with the Tribunal’s Orders, i verket Kaj Hobér – Anette 

Magnusson – Marie Öhrström: Between East and West: Essays in honor of Ulf Franke (New York: 

Juris Publishing 2010), s. 351 ff.  
18

 Ett stadgande om detta ingår även i IBA Rules artikel 8.3(f): ”the Arbitral Tribunal, upon request of 

a Party or on its own motion, may vary this order of proceeding, including the arrangement of 

testimony by particular issues or in such a manner that witnesses be questioned at the same time and in 

confrontation with each other (witness conferencing);” .   
19

 Ang. detta se t.ex. Redfern et al, para 6-96–6-97, Born, s. 1850–1851, Wolfgang Peter: Witness 

’Conferencing’, Arbitration International (Kluwer Law International 2002 Volume 18 Issue 1), s. 47–

58 samt Laurent Lévy - Lucy Reed: Managing Fact Evidence in International Arbitration, i verket 

Albert Jan van den Berg: International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series 2006, 

s. 633–644.  
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händelseförlopp som ligger till grund för en tvist, eller om det finns 

meningsskiljaktigheter. Syftet är givetvis också att utreda hur vittnenas berättelser 

påverkas av vad motsidans vittnen säger.  

Conferencing-tekniken används oftare i fråga om sakkunniga än i fråga om 

vittnen, och särskilt gällande tekniskt krävande frågor där parterna lämnat in 

motstridiga sakkunnigutlåtanden. Företeelsen kallas då ofta ”Expert Conferencing”. 

En sådan genomförs ofta så att skiljenämnden leder förhöret och ställer frågor till de 

sakkunniga en i taget, ofta så att skiljenämnden efter att ha hört den ena sakkunnigas 

svar direkt vänder sig till den andra sakkunniga och frågar om denna skulle ha 

besvarat frågan på samma sätt. Denna förhörsteknik möjliggör för skiljenämnden att 

bilda sig en uppfattning om på vilka punkter de sakkunniga är eniga och på vilka 

punkter det finns skillnader, samt vilka dessa skillnader är.  

I vissa fall tar skiljenämnden ytterligare ett steg i fråga om Expert 

Conferencing och beordrar de partsutsedda sakkunniga att träffas före den muntliga 

förhandlingen för att tillsammans uppställa en förteckning över frågor som de 

sakkunniga är eniga om, för att på detta sätt redan före den muntliga förhandlingen 

göra skiljenämnden uppmärksam på de punkter där de sakkunniga har divergerande 

uppfattningar.  

 

4 Tes 2: Inspiration för domstolsprocessen? 

De särdrag gällande bevisning i internationellt skiljeförfarande som beskrivits ovan – 

skriftliga vittnesberättelser, edition av en kategori av handlingar samt simultant 

hörande av vittnen eller sakkunniga – avviker alla i viss utsträckning från det sätt på 

vilket bevisningen upptas i den nordiska domstolsprocessen. Frågan är således i 

vilken utsträckning dessa särdrag har något att tillföra domstolsprocessen och 

huruvida de alltså kunde fungera som en källa till inspiration.  

När det gäller bruket av skriftliga vittnesberättelser som beskrivits ovan går 

meningarna inom internationellt skiljeförfarande i sär, ofta beroende på de enskilda 

skiljemännens och ombudens bakgrund. Vissa tycker att skriftliga vittnesberättelser 

medför en inbesparing av tid då man på förhand vet vad vittnet kommer att berätta 

och då huvudförhöret följaktligen kan utelämnas. Andra, däremot, tycker att skriftliga 

vittnesberättelser är av ondo, eftersom de skrivs av ombuden och följaktligen inte alls 

har samma trovärdighet som ett huvudförhör. Vidare medför det faktum att 

vittnesberättelserna skrivs av ombuden en avsevärd tidsåtgång och tilläggskostnad, 

vilken inte kompenseras av den positiva effekten av att huvudförhöret faller bort.  

Ur domstolsprocessens synvinkel kan man fråga sig om det verkligen finns 

något att vinna på att utöka bruket av skriftliga vittnesberättelser. De eventuella 

olägenheterna vid upptagningen av vittnesbevisning kan knappast åtgärdas genom 

bruket av skriftliga vittnesberättelser. Tvärtom kan man fråga sig om inte bruket av 

bevisteman i domstolsprocessen kunde fungera som inspiration för skiljeförfarandet. 

En medelväg mellan omfattande skriftliga vittnesberättelser och korta bevisteman 

kunde givetvis vara att även i domstolsprocessen använda sig av Witness Summaries.  

Möjligheten till edition av en kategori av handlingar utgör i sin tur ett 

välkommet verktyg för parterna. Såsom den tidigare analysen har visat lämnar dock 

artikel 3.3 i IBA Rules mycket rum för tolkning exempelvis gällande vad som utgör 

en snäv och specifik kategori av handlingar. I praktiken förefaller det klart att 
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tolkningen av artikeln samt dess tillämpningsområde i praktiken till stora delar styrs 

av frågan hur relevant och central den begärda handlingskategorin är med tanke på 

målets utgång. Då spelar särskilt frågan om fördelningen av bevisbördan en central 

roll. 

Ur domstolsprocessens synvinkel kan möjligheten att begära en kategori av 

handlingar också utgöra ett tacksamt tillskott till parternas ”verktygslåda”, vilket t.ex. 

den svenska regleringen visat. Så torde dock endast vara fallet så länge kriteriet att 

handlingarna skall ha betydelse för målets utgång bibehålls och så länge även 

fördelningen av bevisbördan beaktas.  

När det slutligen gäller simultant hörande av vittnen eller sakkunniga torde 

denna variation av förhörsordningen ha enbart positiva förtecken i den utsträckning 

den hjälper skiljemännen att bilda sig en korrekt uppfattning om personbevisningen. 

När det gäller vittnen är det ifrågasatt om ett simultant hörande tillför stora fördelar, 

eftersom denna förhörsordning lätt leder till att vittnesförhören blir svåra att hantera. 

När det i sin tur gäller sakkunnigbevisningen är förhörsordningen ofta mycket 

välkommen, eftersom den spar såväl tid som kostnader och dessutom ger större 

sannolikhet för ett materiellt riktigt utfall.  

När det gäller sakkunnigbevisning förefaller bruket att höra sakkunniga 

simultant kunna tillföra domstolsprocessen mycket positivt, och förhörsordningen 

kunde med lätthet importeras i domstolsprocessen, vilket också tidvis redan sker.
20

 

När det gäller hörandet av vittnen är det mera tveksamt om domstolarna bör låta sig 

inspireras av Witness Conferencing. 

   

5 Avslutning 

Bevisningen i internationellt skiljeförfarande avviker inte dramatiskt från bevisningen 

i domstolsprocessen. I båda typer av förfaranden är grundregeln att det är parterna 

som skall lägga fram bevisning. De skillnader som icke desto mindre existerar kan 

ofta tillskrivas det faktum att det internationella skiljeförfarandet, just på grund av sin 

internationella karaktär, tagit intryck av flera olika rättskulturer och att 

bevisupptagningen således formats som en syntes av användarnas olika bruk och 

förväntningar, inte minst för att åstadkomma en kompromiss som understryker 

förfarandets neutralitet och opartiskhet.  

I den nationella domstolsprocessens kontext, där det internationella elementet 

saknas och där det av denna anledning heller inte finns något uttalat 

kompromissbehov, har reglerna om bevisning utformats under århundradenas lopp. 

Att i en sådan kontext importera rättsfigurer och instrument som är mer eller mindre 

okända i den ifrågavarande rättskulturen kan vara vanskligt.  

Icke desto mindre är det givetvis i såväl domstolarnas som parternas 

intressen att bevisupptagningen i domstolsprocessen kan hanteras så smidigt och 

ändamålsenligt som möjligt. Mot denna bakgrund torde vissa av de särdrag i 

bevisningen i internationellt skiljeförfarande som presenterats ovan – främst edition 

av en kategori av handlingar och simultant hörande av sakkunniga – kunna fungera 

som inspiration för domstolsprocessen, antingen som sådana eller i modifierad form.   

 

                                                 
20

 Se för Finlands del t.ex. HD:2010:55, punkt 19 varav framgår att sakkunnigvittnena hörts mot 

varandra.  


