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Parterna svarar för bevisning

• Lagen om Skiljeförfarande, § 25
• Parterna skall svara för bevisningen. Skiljemännen får dock utse 

sakkunniga, om inte båda parterna motsätter sig detta.

• Skiljemännen får avvisa erbjuden bevisning, om den uppenbart 
saknar betydelse i tvisten eller om det är motiverat med hänsyn till den 
tidpunkt då bevisningen åberopas.

• Skiljemännen får inte ta upp ed eller sanningsförsäkran. De får inte 
heller förelägga vite eller annars använda tvångsmedel för att skaffa in 
begärd bevisning.

• …”
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Ed och edition

• Lagen om Skiljeförfarande, § 26
• ”Om en part vill att ett vittne eller en sakkunnig skall höras under ed 

eller en part höras under sanningsförsäkran, får parten efter tillstånd av 
skiljemännen göra ansökan om det hos tingsrätten. Detsamma gäller 
om en part vill att det skall föreläggas en part eller någon annan att 
som bevis tillhandahålla en skriftlig handling eller ett föremål. Anser 
skiljemännen att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen, skall 
de lämna tillstånd till ansökan. Finns det lagliga förutsättningar för 
åtgärden, skall tingsrätten bifalla ansökan.

• Reglerna i rättegångsbalken tillämpas i fråga om en åtgärd som 
avses i första stycket. Skiljemännen skall kallas till ett förhör med ett 
vittne, en sakkunnig eller en part och ges tillfälle att ställa frågor. Om en 
skiljeman uteblir från förhöret utgör detta inte hinder för att förhöret 
genomförs.”
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Svenska Rättegångsbalken

• RB 36:6
• ”Det ankommer på parterna att svara för bevisningen. Rätten får 

självmant inhämta bevisning endast i tvistemål där förlikning om saken 
inte är tillåten och i mål om brott som hör under allmänt åtal.”
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IBAs Regler om bevisning

• Article 2.2
• “Witness statements” och ”Expert Reports”

• Upptagning av muntlig bevisning

• Editionsfrågor

• Konfidentialitet rörande bevisning

• Frågor om effektivitet och kostnader i samband med bevisningen
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IBAs Regler om bevisning

Article 6.1
• “The Arbitral Tribunal, after consulting with the Parties, may appoint 

one or more independent Tribunal-Appointed Experts to report to it on 
specific issued designated by the Arbitral Tribunal…

Article 6.4
• “The Tribunal-Appointed Expert shall report in writing to the Arbitral 

Tribunal in an Expert Report. The Expert Report shall contain…”
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Presentation av bevisning

Bevisuppgift enligt Rättegångsbalken
• Bevisuppgift ska ange bevistema för all

– Skriftlig bevisning

– Muntlig bevisning

– Sakkunnigbevisning

– Syn
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Presentation av bevisning

IBA-Reglerna
• Skriftlig bevisning (Article 3)

– “… each party shall submit to the Arbitral Tribunal and to the other Parties all 
Documents available to it on which it relies”.

• Muntlig bevisning (Article 4)
– 4.1 “… each party shall identify the witnesses on whose testimony it intends to rely and 

the subject matter of that testimony”

– 4.4 “The Arbitral Tribunal may order each party to submit within a specified time to the 
Arbitral Tribunal and to the other Parties Witness Statements by each witness on 
whose testimony it intends to rely…”

Oktober 2009 8



Presentation av bevisning

IBA-Reglerna
• Party-Appointed Experts (Article 5)

– “… (i) each party shall identify any Party-Appointed Expert on whose testimony it 
intends to rely and the subject matter of such testimony; and (ii) the Party-Appointed 
Expert shall submit an Expert Report”.

• Tribunal-Appointe Experts (Article 6)

• Inspection (Article 7)
– “… the Tribunal may, at the request of a party or on its own motion, inspect or require 

inspection by [an expert] of any site, property, machinery or any other goods, samples, 
systems, processes or Documents, as it deems appropriate”
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Bevisupptagning

Skriftlig bevisning
• Vid sakframställning

Muntlig bevisning
• Förhör vid huvudförhandling

Sakkunniga
• Förhör vid huvudförhandling

• Hot-tubbing

Syn
• Med parter, skiljenämnd och ev experter närvarande.
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Sammanfattning

Parterna svarar för bevisningen

Bevisningen presenteras
• Genom bevisuppgift i svenska förfaranden

• Enligt IBA-reglerna i internationella förfaranden

Bevisupptagning
• Skriftliga dokument gås igenom på huvudförhandling

• Vittnen förhörs vid huvudförhandlingen

• Sakkunniga avger skriftliga rapporter och hörs vid förhandlingen, ev
genom hot-tubbing
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