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Referenten, advokat, jur.dr Gisela Knuts, Finland: Det är väldigt trevligt att vara här 

idag av flera olika anledningar. En är naturligtvis att de nordiska juristmötena och det 

nordiska samarbetet överhuvudtaget ligger mig varmt om hjärtat. En annan är att 

frågan avseende i vilken mån samverkan och utbyte kan ske mellan skiljeförfarande 

och domstolsprocess, är en fråga som är väl värd att debattera. Sedan finns det en mer 

personlig anledning till att jag tycker att det är trevligt att stå här idag. Som en del av 

er vet är min man domare och på plats här idag. Han har tidvis väldigt mycket 

synpunkter på hur advokater ska sköta sitt jobb, en åsikt han livligt delar med sig av 

hemma hos oss. Det är inte alltid så lätt att få en syl i vädret. Nu är det min tur, och 

jag har Gustav som skyddar mig i tio minuter, att dela med mig av mitt yrke och den 

utveckling som sker där. 

Jag kommer att ägna de närmaste tio minuterna åt att ge en översikt av mitt 

referat som ligger till grund för den här debatten. Jag vill börja med att säga att i 

skiljeförfarande, framförallt i internationellt skiljeförfarande, finns det en hel del som 

avviker från domstolsprocessen när det gäller bevisupptagningen. Det är viktigt att 

hålla i minnet att skiljeförfarande inte är någon homogen form för tvistelösning utan 

att det finns stora variationer. Varje skiljenämnd gör på sitt eget sätt och parterna har 

stora möjligheter att påverka processen. Så det är kanske ett krav som bör ligga till 

grund för hela den här diskussionen att när man talar om skiljeförfarande och särskilt 

internationellt skiljeförfarande, så finns det inte nödvändigtvis ett enda rätt svar på hur 

till exempel bevisupptagningen sker. 

Icke desto mindre har det utvecklats Best Practices, en sedvana kanske man 

skulle kunna säga, som har kodifierats i the IBA Rules och det är långt dessa regler 

som ligger till grund för referatet. Rubriken på referatet är huruvida bevisningen i 

skiljeförfarande kan utgöra en inspirationskälla för domstolsprocessen. Jag vill också 

till att börja med (och det kanske är rättsvetenskapskvinnan i mig som vill göra det 

påpekandet), påpeka att självfallet ska man vara försiktigt med att plocka in 

främmande element som kanske inte har utvecklats i ens egen rättsordning. Icke desto 

mindre tycker jag att det är bra att reflektera över i vilken utsträckning man kan låta 

sig inspireras av det sätt på vilket till exempel bevisupptagningen sker i 

skiljeförfarande också vid de allmänna domstolarna. 

Jag har valt att plocka ut tre typer av bevisupptagning där, åtminstone ur ett 

svenskt och finskt perspektiv, bevisupptagningen i skiljeförande avviker från 

bevisupptagningen i domstolsprocessen. Det första är det som man brukar kalla för 

skriftliga vittnesberättelser, d.v.s. witness statements. Det är i internationellt 

skiljeförfarande mer en regel än ett undantag att vittnena på förhand avger skriftliga 

vittnesberättelser som i stor utsträckning utgör en motsvarighet till huvudförhöret. De 

är väldigt ofta skrivna av ombuden, dvs. advokaterna. De kan vara allt från några 

sidor till hundratals sidor långa. De kan ha bilagor och på det hela taget kan det vara 
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en mycket diger lunta som man som skiljeman och motpartsombud får sig tillhanda. 

Det här medför många intressanta frågeställningar för hur processen förs vidare och 

det påverkar i väldigt hög grad de taktiska dispositioner som man som ombud eller 

motpartsombud vidtar. Det är givetvis också så att beroende på vad ens egna vittnen 

kan berätta i huvudförhöret så har man ett intresse av att påverka hur 

bevisupptagningen ser ut. Jag har i mitt referat utförligt beskrivit hur dessa witness 

statements kan se ut samt beskrivit processen med denna typ av bevisupptagning. 

När det kommer till frågan i vilken mån witness statements kan inspirera 

domstolsprocessen så ställer jag mig något tveksam till detta. Inställningen har att 

göra med att jag själv inte är odelat förtjust till denna typ av bevisupptagning. Jag 

tycker att det har många goda sidor men tycker att man bör fråga sig i vilken mån man 

gör en tidsbesparing i jämförelse med om man istället har ett huvudförhör. Just 

tidsbesparing är ett ofta framfört argument för skriftliga vittnesberättelser men 

eftersom det ofta är ombuden som gör dessa witness statements så finns det en 

kostnadsdrivande faktor. Personligen tycker jag att processen i de allmänna 

domstolarna fungerar alldeles utmärkt på det sätt som vi gör i Finland och i Sverige 

d.v.s. inte skriftliga vittnesberättelser utan ett fullt huvudförhör med bevistema. Så 

därför skulle jag känna mig tveksam i att införa skriftliga vittnesberättelser i allmän 

domstol. Så ingen inspiration där. 

Den andra punkten som jag har valt att beskriva är en editionsfråga d.v.s. 

frågan huruvida man i tillägg till edition av enstaka dokument också ska tillåta edition 

av kategorier av handlingar och dokument. I the IBA Rules finns det kodifierat en 

mekanism för hur man i internationellt skiljeförfarande kan tillåta edition av inte bara 

enskilda dokument utan också av kategorier av handlingar. Knäckfrågorna är givetvis 

hur en kategori av handlingar ska insnävas på ett sådant sätt att de kan identifieras och 

användas på ett vettigt sätt. Själv tycker jag att möjligheten att editera kategorier av 

dokument är bra och absolut kan tjäna som en inspirationskälla för processen i allmän 

domstol. Det finns emellertid kanske två poänger som är viktiga att fästa 

uppmärksamhet vid. Det ena är att man måste ta hänsyn till hur bevisbördan fördelas 

och att man också bör vara noggrann med att en kategori av handlingar bör kunna 

identifieras på ett sådant sätt att den också, som kategori betraktad, har relevans för 

utgången av målet.  

Den tredje punkten som jag vill lyfta fram här idag gäller själva 

vittnesförhöret och något som man brukar kallar witness conferencing, d.v.s. simultant 

hörande av vittnen, såväl sakkunniga som experter. Det är tidvis något man stöter på i 

internationellt skiljeförfarande och där tycker jag att det finns inspiration att hämta. 

Kanske inte så mycket när det gäller sakkunniga, för där föredrar jag själv att man hör 

vittnena separat, sedan är det en annan sak att man kan ändra ordningen på vittnena så 

att man till exempel hör sakkunniga också per helhet, per tema både från kärande- och 

svarandesidan. 

Däremot när det gäller hörande av experter tycker jag själv att det fungerar 

rätt bra med simultant hörande och det tycker jag att man kan inspireras av också i 

allmän domstol vilket man också delvis gör i den finska högsta domstolen. En sådan 

bevisupptagning ställer stora krav på ordföranden, för man måste ha god koll på 

målet, så att förhandlingen inte utvecklas till en polsk riksdag då man hör experter 

från två sidor samtidigt. Med det här vill jag avsluta min korta inledning och ser fram 

emot korreferentens inlägg. 
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Korreferenten, advokat Jesper Lett, Danmark: Skiljedomar är på frammarsch även i 

stora internationella kommersiella konflikter. En anledning är att 

skiljedomsförfarandet, däribland reglerna för bevisupptagning, i viss mån är en 

kompromiss mellan olika rättskulturer. Därmed försäkras parterna att skiljeförfarandet 

genomförs på ett lämpligt sätt eftersom processen känns igen från parternas egna 

rättskulturer. Om de nordiska domstolarna önskar bli mer attraktiva även för 

internationella kommersiella tvister måste domstolarnas processregler ta hänsyn till att 

vi lever i en mer globaliserad värld och därmed bör det i slutändan övervägas om 

domstolarnas processregler rimligtvis skulle kunna ta till sig och adoptera något av de 

sätt för hur bevisupptagningen sker i internationella skiljeförfaranden.  

Med denna utgångspunkt är det min uppfattning att domstolarna ska öppna 

upp för möjligheten att införa skriftliga parts- och vittnesberättelser och att denna 

bevisupptagning ska användas på samma sätt som de används i skiljeförfaranden. 

Man kommer nog närmare en sanningsenlig berättelse på detta sätt. När det gäller 

edition anser jag att den nordiska rättskulturen är nära den som används i 

internationella skiljeförfaranden. I vilken utsträckning det finns utrymme för fler 

nivåer av edition i skiljeförfarande än i domstol beror på den enskilda 

skiljedomstolen, eftersom det i slutändan är den som avgör i vilken utsträckning den 

samling dokument som det begärs edition av, ska tolkas restriktivt eller inte.  

Jag tror att ni kommer att upptäcka att de processregler som gäller för 

domstolarna medger endast en relativt snäv tolkning av en samling av dokument. Ett 

samtidigt hörande av sakkunniga dvs. experter kommer enligt min mening vara ett 

betydande steg framåt i domstolsprocessen, varför detta borde införas. Det kommer att 

öppna möjligheter för domstolarna att på ett helt annat sätt få inblick i de tekniska 

problem experterna uttalar sig om i motsats till om man bara har en domstolsutsedd 

sakkunnig som uttalar sin mening. Även inom tekniska frågor kan det råda delade 

meningar om vilken lösning som är den mest lämpliga. Ju mer noggrann och 

detaljerad bevisupptagningen är i domstolarnas första instans, ju större är 

sannolikheten att det går att undvika ytterligare bevisupptagning i samband med ett 

överklagande av domarna. En ordning som blir både ekonomiskt och tidsmässigt 

besparande för parterna.  

Omvänt är det naturligtvis också så att det finns processekonomiska aspekter 

med skriftliga vittnesberättelser och partsutsedda experter, varför dessa bör användas 

med omtanke i det enskilda fallet. Eventuellt bör domstolen efter det att parternas 

inställning avhörts, ta ställning till på vilket sätt bevisupptagningen ska genomföras i 

målet för det fall som parterna inte själva kan nå en överenskommelse avseende detta.  

I en globaliserad värld är verkställighet utomlands av domar och skiljedomar 

av stor betydelse. Idag är det möjligt att begära verkställighet av t.ex. danska 

skiljedomar i många fler länder än vad som är möjligt att verkställa domar. Detta är 

förmodligen en av anledningarna till den ökande utbredelsen för skiljeförfarandet. För 

skiljedomar finns det i FN utarbetat en modellag om skiljeförfarande (UNCITRALs 

modellag) med en rekommendation till länderna i världen att i största möjliga 

utsträckning utarbeta de nationella reglerna för skiljeförfaranden i enlighet med 

modellagen. I Danmark omarbetades landets regler för skiljeförfarande i 

överensstämmelse med UNCIRAL´s modellag under 2005. De ledande 

skiljedominstitutionerna i de nordiska länderna är Sveriges Handelskammares 

skiljedomsinstitut (SCC) och Skiljedomsinstitutet i Köpenhamn. Utanför de nordiska 
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länderna finns det naturligtvis en mängd andra institutioner som ICC i Paris och 

London Court of International Arbitration, liksom det finns institutioner i en rad andra 

länder. De olika institutionernas regler för hur skiljeförfarandet genomförs 

sammanfaller i stor utsträckning, eftersom alla institutioner vill locka fall till deras 

särskilda institution. Att så sker, är inte bara till förmån för institutionen utan också 

för hela advokatkåren i det aktuella landet.  

Den nordiska traditionen av vittnesförhör innebär typiskt sett att vittnet hörs 

direkt vid huvudförhandlingen. Men det är troligtvis inte första gången som vittnet 

berättar sin historia. När advokaten avslutat förhöret av det egna vittnet ges motparten 

möjlighet att ställa frågor till vittnet. Emellertid tillåts oftast inte motpartsombudet att 

komma för ”nära” vittnet eller förhöra sig om alla omständigheter en gång till. Det är 

en inte alltför ovanlig situation att domaren avbryter förhöret med ”Det har ju vittnet 

förklarat”. En sådan anmärkning vilar emellertid på missuppfattningen att sanningen 

endast har en ”version”, nämligen den som vittnet gav första gången. Men vittnets 

berättelse blir oftast mer nyanserad om vittnet tvingas förklara och genomgå sitt 

vittnesmål ytterligare en gång vid ett s.k. ”nära” motförhör.  

Frågan är om man inte kommer närmare sanningen om vittnet innan 

huvudförhandlingen ger in sin skriftliga vittnesberättelse, så att domaren och 

ombuden har en möjlighet att gå igenom berättelsen innan den muntliga 

förhandlingen. Ett sådant förfarande ger också motparten en möjlighet att inge 

skriftliga vittnesberättelser från ett vittnet som han tror illustrerar frågan eller målet på 

ett mer relevant sätt än motpartens vittne. På så sätt blir det möjligt att förbereda 

bevisningen helt och hållet innan den muntliga förhandlingen. En del av förfarandet 

med skriftliga vittnesberättelser är att ge motparten tillfälle att göra motförhöret 

betydligt mer omfattande än vad som normalt tillåts i domstolarna i dag.  

Invändningen mot skriftliga vittnesberättelser är att dessa är skrivna av 

advokaterna. Men här glöms bort, att ett förfarande som innebär att vittnesberättelsen 

helt och hållet formulerats av en advokat, d.v.s. att vittnet har låtit sin advokat skriva 

något han eller hon inte kan gå i god för, gör att vittnet mycket lätt hamnar på "hal is" 

under motförhöret från motpartsombudet varvid hela vittnesberättelsen faller i ruiner. 

Vittnet måste naturligtvis kunna stå för innehållet i den skriftliga vittnesberättelsen 

liksom för de formuleringar och förklaringar som framgår av denna. Om så inte är 

fallet utvisas detta vid motpartens förhör av vittnet under den muntliga förhandlingen.  

Även domaren som ska döma i saken ges ett naturligt tillfälle att förbereda 

sig mycket bättre när det finns skriftliga vittnesberättelser. Domaren får möjlighet att 

gå igenom och bedöma vittnesberättelsen i ljuset av övriga vittnesberättelser och 

dokument som framlagts i målet. Skriftliga vittnesberättelser kommer typiskt sett 

också att medföra att det inte finns behov av omförhör av vittnen i överinstansen.  

Edition, som innebär att en part tvingas framlägga ett visst dokument som 

han själv besitter oaktat om detta kommer att vara till nackdel för honom själv, är en 

kompromiss mellan de rättssystem inom vilka ingen ska tvingas framlägga dokument 

som innebär en skada för honom själv och en part själv har fulla bevisbördan för sina 

påståenden och de rättssystem inom vilka man använder ”Discovery” som innebär att 

man grovt uttryckt är förpliktat att framlägga allt. Discoverys medför ofta att parten 

som en följd av ett editionsyrkande får ut oöverskådliga mängder av dokument där 

merparten oftast visar sig vara irrelevanta för saken. Edition är inte ett okänt fenomen 

i de nordiska domstolarna. Innan domstolen beslutar om edition ska det fastställas att 
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det finns ett legitimt intresse av att kräva att dokumentet eller kategorierna av 

dokument ska framläggas av motparten. Det ska vara tydligt att utfåendet av 

dokumenten är av relevans för saken. Parten som begär edition ska ange vilken typ av 

dokument som det begärs edition av så att dokumenten noggrannt kan identifieras, 

avgränsas och framläggas av den part som ska utge dem.  

Det får inte heller vara en orimlig börda för den som ska framskaffa 

dokumenten och det ska i övrigt synliggöras att den part som ska framlägga 

dokumenten också har dessa i sin besittning. Det finns också viss möjlighet att vägra 

edition av konfidentiell information såsom priser, tredjepartsavtal och 

affärshemligheter. I relation till domstolsbehandling är den avgörande frågan i vilken 

utsträckning som domstolarna ska tillåta att det kan begäras edition av en kategori av 

dokument från motparten. Förutsatt att man inte hamnar i någon form av 

Discoveryförfarande är man i de nordiska domstolarna inte så långt ifrån det 

editionsförfarande som tillämpas inom skiljeförfaranden eftersom en part inför en 

skiljenämnd eller i en domstol likfullt måste utforma ett editionsyrkande i 

överensstämmelse med de krav som redogjorts för ovan eftersom rena ”fishing 

expeditions” oftast avvisas av såväl domstolen som av en skiljenämnd.  

I Danmark kan man inte i domstol skicka in expertutlåtanden som erhållits 

ensidigt av en part efter det att målet startats vid domstolen. Egentligen är det ett 

märkligt rättsläge. Domaren kan naturligtvis tillerkänna ett sådant uttalande den 

betydelse och bevisvärde som han själv anser men det finns ändå anledning att 

framlägga några relevanta överväganden. Om det finns tekniska eller 

värderingsmässiga frågor som domstolen ska ta ställning till, brukar rätten utse en 

sakkunnig person som får inge ett yttrande över den aktuella frågeställningen. Den 

sakkunnige får även till uppgift att besvara de frågor som parterna med rättens 

tillstånd önskar ställa till den sakkunnige med anledning av hans eller hennes 

sakkunnigutlåtande. Ett ingående förhör av en rättsutsedd sakkunnig medför ytterst 

sällan att den sakkunnige ändrar inställning i förhållande till det yttrande som han 

tidigare ingett till rätten. Det är sällan så att den sakkunnige så att säga blir oenig med 

sig själv. Den sakkunniges yttrande och svar blir därför typiskt sett inte ifrågasatt och 

kommer därmed att ligga till grund för rättens bedömning i denna del särskilt med 

hänsyn till att domaren själv oftast inte är expert på det aktuella området.  

Om man istället gör på det sätt som tillåts inom skiljeförfarande, nämligen att 

parterna själva frågar sina egna sakkunniga, kommer man oftast att erhålla 

sakkunnigyttranden som inte nödvändigtvis innehåller samma svar. Om de 

sakkunniga ska höras om sina yttranden vid en förhandling är det också praktiskt att 

de hörs samtidigt. Fördelen är att man genom ett sådant simultant förhör av de båda 

sakkunniga uppnår en väsentligt större förståelse för det problem som dessa har till 

uppgift att belysa. Likaså får man en väsentlig bättre uppfattning av vad ”det riktiga 

svaret” är. Inom skiljeförfarande låter man vidare de båda parternas sakkunniga en tid 

innan förhandlingen sätta sig samman och gå igenom deras respektive yttranden i 

syfte att nå enighet inom delar av yttrandena så att den muntliga förhandlingen kan 

koncentreras på att belysa de områden som de sakkunniga inte kan nå enighet om.  

Skiljeförfarandet är i en vid utsträckning präglat av partsautonomi, inkluderat 

parternas avtal om vilka bevis som ska få läggas fram i processen. Domstolsprocessen 

kan också betraktas som en omfattande partsautonomi, särskilt eftersom parternas 

yrkanden och argument bildar ramen för processen. Då det i skiljeförfarande, särskilt i 
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internationellt skiljeförfarande, har utvecklats något som liknar en praxis av de ovan 

belysta formerna för bevisupptagning, talar mycket för ett införande av dessa i 

domstolsprocessen eftersom de stödjer möjligheten att nå rätt resultat, vilket är ett av 

mätpunkterna även för domstolsprocessen. 

 

Advokat Tomas Lindholm, Finland: Jag är enig med både referenten och 

korreferenten. När det gäller frågan om skriftliga vittnesberättelser eller muntliga 

vittnesförhör så som är tradition i våra domstolar, så har ju praxis gått mot skriftliga 

vittnesberättelser i internationella skiljeförfaranden. Det är en klar huvudregel i 

skiljeförfaranden att man har skriftliga vittnesberättelser. Men jag saknar ofta den 

spontanitet som kännetecknar upptagande av ett vittnesförhör vid en allmän domstol. 

Man bildar sig ofta en uppfattning om vittnets pålitlighet som man går miste om vid 

en skriftlig vittnesberättelse. I många fall är det påkallat med skriftliga vittnesmål men 

jag tycker inte att det ska vara ett axiom med skriftliga vittnesberättelser. 

 

Højesteretsdommer Jon Stockholm, Danmark Jag är också enig med det som 

referenten och korreferenten utrycker om skriftliga vittnesberättelser. Det handlar inte 

om frågan om att göra det obligatoriskt i den civila domstolsprocessen utan det 

handlar om att se om denna bevisupptagning som ett verktyg på ett eller annat sätt kan 

inspirera domstolsprocessen. Det handlar inte om det ena eller andra utan om bägge 

delar. I grund och botten handlar det om kommunikation och hur samma budkap eller 

utsaga kan tolkas helt olika av oss människor. Med skriftliga vittnesberättelser ges en 

annan möjlighet till att förbereda frågor under genomläsningen av detsamma i 

jämförelse med det spontanta vittnesförhöret vid en huvudförhandling. Så därför är 

skriftliga vittnesberättelser ett väldigt bra verktyg som vi absolut kan inspireras av i 

domstolsprocessen. 

 

Advokat, jur.dr Eva Storskrubb, Sverige: Jag ska bara säga gällande vittnesutsagor att 

det intressanta i common law processen, särskilt den engelska som jag känner bättre 

till, så har det ju överförts till skiljeförfarande från en nationell process var det spelar 

en viss roll att det har utvecklats i samband med andra processuella regler till exempel 

reglerna om hur pleadings ska skrivas och liksom i ett helt system. Sedan har det 

plockats in i ett internationellt skiljeförfarande och till exempel pleadings är inte 

heller med nödvändighet samma sak i den engelska och angloamerikanska processen. 

Det är intressant med ett rättsinstitut som har plockats in och lever sitt eget liv och 

sedan ska vi många europeiska jurister försöka förstå hur det fungerar i internationellt 

skiljeförfarande utan att förstå det kontext i vilket det har utvecklats. Det blir en 

väldigt intressant kulturell mix. Det finns därför fortfarande många olika åsikter inom 

internationellt skiljeförfarande om funktionen av dessa skriftliga vittnesberättelser, 

vem ska skriva det, hur ska det fungera  och vilket bevisvärde ska dessa tillmätas. Jag 

ska också vara enig med Tomas Lindholm i att det omedelbara som det innebär när 

man hör någon från första gången i ett huvudför är ett viktigt element som faller bort. 

 

Advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland: Jag skulle vilja ta fasta på det som Eva 

Storskrubb sa om sammanhang. Det här med sammanhang är på det sättet besvärligt. 

Dels vill man ofta inte när man sitter i norden vara för överdetaljerad och beskriva hur 

man ska göra det, å andra sidan är förväntningarna just på grund av de olika 
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sammanhangen väldigt olika. Och när det gäller de här skriftliga vittnesberättelserna 

så brukar man reglera om det ska ersätta huvudförhöret eller inte. Men det finns ju 

hemskt många andra frågor som uppstår med dem, som exempelvis hur man gör det 

s.k. motförhöret. Det finns ju så hemskt många tekniker för ett sådant förhör. Det 

andra som är mycket är utmanande är frågan om korsförhöret måste begränsa sig till 

det scope som finns i den skriftliga vittnesberättelsen. Jag tycker att utgångspunkten 

bör vara att har man ingenting sagt, så bör det vara fritt fram de facto för motparten att 

ställa vilka frågor som helst. Det är vidare väldigt vanligt att genuina bonafide 

förväntningar av någon är att naturligtvis får motfrågorna bara gälla det som jag har 

valt att säga i den skriftliga vittnesberättelsen. Därför leder de skriftliga 

vittnesberättelserna till något som vi ofta ser som oönskat, d.v.s. vi måste reglera och 

förstå alla de olika förväntningar som kringgår denna typ av bevisupptagning. En sak 

som nämndes var kontakten med vittnen. I grunden får man ju kontakta den andra 

partens vittnen efter det att de blivit namngivna. Frågan om vad som reglerar 

kontakten med vittnet är den advokaträttsliga. Jag tror att det är oerhört viktigt att 

förstå att om man använder skriftliga vittnesberättelser så finns det så mycket annat 

som av nödvändighet måste regleras för att sätta skriftliga vittnesberättelser i ett 

sammanhang som båda parter ska uppfatta likartat. 

 

Debattledaren, justitieråd Gustaf Möller, Finland: Många upplever nog det så, att en 

skriftlig vittnesberättelse förutsätter möjlighet till ett korsförhör och korsförhörets 

enda uppgift är att visa att vittnet är otillförlitligt. Motförhöret får därefter endast gälla 

det som korsförhöret gav upphov till. Så här upplevs det nog i allmänhet. Det är inte 

fritt fram att komma med nya teman för förhöret. Det är en del av en helhet och har 

man inte helhetsbilden klar för sig kan det bli besvärligt. 

 

Advokat Olof Rågmark, Sverige: Det kunde väl vara värt att tillägga avseende 

sammanhang att i de internationella förfarandena så saknar man ju det som vi har i 

domstolsvärlden, nämligen kravet att åberopa bevisteman och förhörsteman som 

placerar in vittnet och experten i processmiljön och som gör att man kan förutse vad 

som händer i en huvudförhandling. I det typiska internationella skiljeförfarandet så 

ersätts detta av den skriftliga attesten och i skrifterna står det egentligen bara ett namn 

och en hänvisning till en bilaga. I de typiska svenska förfarandena så har vi 

traditionellt inte haft skriftliga attester men däremot har vi haft samma bevisteman 

och förhörsteman som i en domstol och vi har kunnat ha en huvudförhandling i lugn 

och ro utan några obehagliga överraskningar. Och det är väl där som man ska se 

kravet på attester i de internationella skiljeförfaranden. Man kan inte kräva att folk i 

ett skiljeförfarande ska komma resande till en huvudförhandling och att denna ska 

ställas in på grund av att ingen har förväntat sig att vittnet ska uttala sig på det här 

sättet. 

 

Højesteretsdommer Niels Grubbe, Danmark: Vid de tillfällen under en rättegång som 

man har två konkurrerande sakkunnigutlåtanden kan det vara en god idé att ha 

möjlighet att kunna höra dessa samtidigt. Det kan emellertid bli svårt för oss domare 

som är generalister att trots att diskussionen mellan de sakkunniga kan vara givande, 

att göra en bedömning av den aktuella frågan, om en partssakkunnig säger A och 

motpartens sakkunnige säger B. Den mer väsentliga frågan är om tekniska frågor ska 
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belysas av två konkurrerande förklaringar ingivna av parterna. I Danmark har man en 

rättsutsedd och oavhängig sakkunnig och personligen är jag uppfattningen att det är 

bra om rätten utser en sakkunnig som de kan förstå och som kan granska parternas 

inlagor. Domarpanelen består ju av personer som inte har någon speciell sakkunskap 

på området.  

 

Gisela Knuts: En av de poänger som jag vill göra är den att när vi talar om sakkunniga 

handlar det inte uteslutande om ingenjörer och tekniska sakkunniga utan i all större 

utsträckning om revisorer och andra ekonomiska experter. När det gäller frågan om 

huruvida man ska ha en ordning där vardera parten har att utse en sakkunnig eller den 

där domstolen utser en sakkunnig ser jag många fördelar med att ha en rättsutsedd 

sakkunnig med de skäl som har nämnts här med beaktande av risken som har nämnts 

här med flera sakkunniga som alla anser sig veta svaret på den aktuella 

frågeställningen. Personligen är jag mycket kritisk till att som skiljeman vara den som 

ska utse en sakkunnig. Vad jag tycker är mycket bättre är om parterna kan komma 

överrens om att utse en sakkunnig eller åtminstone vara överrens om de exakta 

specifikationerna som ska ligga till grund för utseendet av densamma. Alternativt kan 

parterna vara överrens om att låta ICC´s organ för detta ansvara för utseendet av de 

sakkunniga. Det är nämligen som skiljeman oftast svårt att vara tillräckligt insatt i 

målet i det tidiga skede då man måste utse sakkunniga. Oftast är det parterna som i 

den situationen har bäst förståelse och insikt i vilken typ av expertis som behövs för 

att belysa den aktuella frågan.  

 

Tomas Lindholm: Jag vill börja med en grundläggande fråga. Det är bättre om man 

som skiljeman dömer på det som har visats än på det som inte har visat. Därav kan 

man dra den slutsatsen att den inställning avseende edition som traditionellt råder i 

Finland är något inskränkt. I Finland är det mycket svårt att få edition. Den stora 

frågan är var man gör avgränsningen och vad som i slutända är rimligt. Men om man 

på ett vettigt sätt kan avgränsa relevanta kategorier av dokument som rimligtvis har 

betydelse för förfarandet tycker jag för egen del att det är en bra linje. Vad den 

inspirationen kan ha för betydelse och konsekvenser för den finska domstolsprocessen 

är en annan fråga. Men en något mera vid syn än vad man är van vid i finska 

domstolar är motiverad.  

 

Tingsdomare Christian Hirn, Finland: Ett problem med edition av en kategori av 

handlingar, är att det blir svårt med verkställigheten av beslutet om det är för allmänt 

definierat. Ett sådant beslut kan dessutom vara förenat med vite. Hur ska man veta om 

beslutet har följts till fullo eller inte. Det blir något annat i internationellt 

skiljeförfarande eftersom om ett dokument inte läggs fram så tolkas det till den 

partens nackdel. 

 

Gustaf Möller: I domstolar kan man göra på samma sätt. Man har åtminstone i 

Sverige och Finland en sådan paragraf, enligt vilken domstolen, om en part vägrar att 

fullgöra något i rättegången eller svara på en fråga, får dra konklusioner av detta. Jag 

ställde en gång för länge sedan själv frågan” Hur får man nu verkställt ett åläggande 

av skiljemännen?” Svaret jag fick var: ”Verkställt? Ifrågavarande part ser 

konsekvenserna i skiljedomen om han inte iakttar åläggandet!”. 
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Gisela Knuts: Jag tackar för alla inlägg och synpunkter. Jag tycker att det har varit en 

väldigt intressant diskussion och tycker inte att det finns något särskilt stort behov av 

att sammanfatta den. Det hör till att man ska säga att man vidhåller sina teser och det 

gör jag. Däremot skulle jag gärna vilja framkasta en idé om att vi vid nästa nordiska  

juristmöte i Oslo debatterar samma ämne men åt andra hållet, d.v.s. hur kan 

domstolsprocessen inspirera skiljeförfarandet och vad kan vi som skiljemän lära oss 

av domarnas sätt att arbeta. Det blir min slutkommentar. Tack så mycket. 

 

Jesper Lett: Jag menar att det kan vara till gagn för de enskilda länderna om 

domstolarna såg till att se över sina processregler och gör större ansträngningar för att 

attrahera stora kommersiella tvister. Det vore till glädje inte bara för den juridiska 

utvecklingen utan även för domarna personligen som då skulle få en större inblick och 

förståelse för vad som pågår i den stora världen. Avslutningsvis vill jag framföra en 

välkänd slogan; Vi vet vad som är bäst för dig.  

 



 

 

 


