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Sammanfattning 
Frågan om bevisning utgör en viktig fråga även i skiljeförfaranden. I 
synnerhet skriftlig bevisning är viktig då den överlag anses vara mer 
tillförlitlig än muntlig sådan. Det är därför av vikt att part får tillgång till all 
skriftlig bevisning, även sådan som motpart eller annan kan tänkas inneha. 
Om dessa dokument frivilligt företes av part eller tredje man uppstår inga 
problem. Problemen börjar först då dessa dokument inte företes frivilligt. 
Frågan om under vilka förutsättningar en part i ett skiljeförfarande kan 
erhålla editionsföreläggande blir då viktig. Att skiljenämnden har 
befogenhet att utfärda ett editionsföreläggande råder inget tvivel om. Denna 
befogenhet följer av LSF 25 §. Det krävs dock att de begärda dokumenten 
har viss bevisbetydelse för att inte skiljemännen skall avslå ansökan. Det 
krävs också att part på ett tillräckligt sätt identifierar vilka handlingar han 
avser, ett alltför obestämt yrkande kan medföra svårigheter för den 
förelagde att veta vad det är han förväntas prestera. Om företeende av 
dokument inte sker frivilligt har skiljemännen inga tvångsåtgärder att tillgå. 
I dessa fall har dock den sökande möjlighet att, med skiljemännens tillstånd, 
ansöka om bevisupptagning under medverkan av domstol enligt LSF 26 §. 
För att tillstånd skall ges krävs även här att de begärda dokumenten har viss 
bevisbetydelse och att part på ett tillräckligt sätt identifierat de begärda 
handlingarna. För det fall den förelagde inte heller nu frivilligt efterkommer 
föreläggandet kan domstolen vidta tvångsåtgärder. Skulle inte 
skiljenämnden ge tillstånd finns i vissa fall möjlighet för sökanden att 
förbehålla sig rätten att klandra en kommande skiljedom.  
 
Eftersom skiljeförfarande även är en vanlig internationell 
tvistlösningsmetod finns anledning att se på olika internationella 
frågeställningar. I framställningen diskuteras olika möjligheter att 
överbrygga de skilda synsätt på bevisning och dess förebringande som kan 
existera i internationella skiljeförfaranden med parter och skiljemän från 
olika rättskulturer. I civil law- systemet existerar t.ex. inte den vidsträckta 
möjlighet att erhålla discovery som finns i många common law- länder. En 
annan mycket viktig fråga inom internationell skiljedomsrätt är frågan om 
verkställighet av editionsförelägganden utfärdade av skiljenämnder i 
internationella skiljeförfaranden. Trots att skiljeförfarande är en 
internationellt erkänd tvistlösningsmetod existerar idag ingen möjlighet att 
få ett sådant föreläggande verkställt utanför landet där skiljeförfarandet äger 
rum. En något unik lösning på detta problem finns dock i den svenska LSF. 
Enligt 50 § denna lag finns, under vissa förutsättningar, möjlighet för part i 
ett skiljeförfarande som äger rum utomlands att, med skiljenämndens 
tillstånd, söka bevisupptagning under medverkan av svensk domstol. 
Utfärdar domstolen ett föreläggande om edition kan detta även verkställas 
här om den förelagde har hemvist i Sverige. 
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Förord 
Förevarande framställning har möjliggjorts mycket tack vare två personer: 
min handledare Professor Gunnar Bergholtz, som med skicklighet och 
outtröttlig entusiasm väglett mig genom ämnesområdet, samt advokat Finn 
Madsen (Advokatfirman Vinge, Malmö) som ställt sin stora kompetens 
inom området till förfogande. Advokat Finn Madsen har också granskat 
manuskriptet och kommit med värdefulla påpekanden. Till dessa båda vill 
jag framföra mitt varmaste tack. 
 
Ett varmt tack riktas också till Advokatfirman Vinge i Malmö som låtit mig 
nyttja byråns lokaler, bibliotek och andra resurser för arbetet med denna 
framställning. Jag har härigenom fått tillgång till material som annars skulle 
varit mycket svårtillgänglig.  
 
Sist, men inte minst måste ett särskilt tack riktas till min familj utan vars 
stöd ingenting vore möjligt. Tack! 
 
Lund, augusti 2003 
 
Nathalie Dahlén. 

 2



Förkortningar 
AAA American Arbitration Association 
 
HD Högsta domstolen 
 
IBA International Bar Association 
 
ICC International Chamber of Commerce 
 
JT Juridisk Tidskrift 
 
LCIA London Court of International Arbitration 
 
LSF Lagen (1999:116) om skiljeförfarande 
 
LUSK Lagen (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar 
 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv avd. I 
 
NJA II Nytt Juridiskt Arkiv avd. II 
 
RB Rättegångsbalken 
 
RH Rättsfall från Hovrätterna 
 
SCC Stockholm Chamber of Commerce 
 
SHS Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
 
SML Lagen (1929:145) om skiljemän 
 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
 
UNCITRAL United Nations Commission on International trade Law 

 3



1 Inledning 
Den svenska lagen om skiljeförfarande (LSF) bygger på principen om att 
det är parternas ansvar att lägga fram bevisning i skiljetvister.1 LSF bygger 
också på principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta 
innebär att alla bevismedel i princip är tillåtna och att skiljemännen har att 
fritt bedöma bevisvärdet av den förebringade bevisningen. När det gäller 
utformningen av förfarandet i skiljetvister har stor vikt lagts vid 
partsautonomin. Parternas vilja är i mångt och mycket det som styr 
processen. En av skiljeförfarandets fördelar är just den flexibilitet som 
tvistlösningsmetoden erbjuder. 
 
Initiativet till att införa bevismaterial i processen ligger alltså helt i händerna 
på parterna. Detta betyder bl.a. att skiljenämnden inte har mandat att ex 
officio införa egen bevisning.2 Som skäl för parternas ansvar för 
bevisningen har bl.a. hävdats att det är parterna som bäst känner till de 
faktiska förhållandena samt risken för att skiljenämndens opartiskhet annars 
skulle kunna ifrågasättas.3 Till skillnad från vad som gäller för rättegångar4 
har alltså inte skiljenämnden något lagfäst subsidiärt ansvar för att 
utredningen blir tillräckligt omfattande. Skiljemännen är dock oförhindrade 
att påpeka för part att han har bevisbördan för ett visst påstående, men 
parten måste själv avgöra vilken bevisning som skall åberopas.5
 
Vid tvister, såväl vid domstol som vid skiljeförfarande, har den skriftliga6 
bevisningen ofta stor betydelse för utgången av tvisten.7 Den bästa 
bevisningen är oftast den som tillkom vid den sak som gett upphov till 
tvisten; om det t.ex. gäller ett påstått avtalsbrott kan mycket av det som 
nedtecknats före själva avtalsskrivandet vara av intresse som bevis. Skriftlig 
bevisning anses överlag vara mer tillförlitlig än muntlig sådan.8 Den 
skriftliga bevisningen är också lättare att presentera vilket är tidsbesparande, 
en inte helt oviktig aspekt när det gäller skiljeförfarande särskilt. Det blir 
därför av allra största vikt för parterna att få tillgång till all skriftlig 
bevisning.  
 
Skriftlig bevisning kan indelas i tre olika kategorier9: sådan bevisning som 
är fördelaktig för den som innehar den; sådan bevisning som är ofördelaktig, 
                                                 
1 LSF 25 § 1 st, 1 men. 
2 Det enda undantaget till detta är stadgandet i LSF 25 § 1 st, 2 men. om 
sakkunnigbevisning. 
3 Prop. 1998/99:35 s. 115. 
4 RB 35:6. 
5 Prop. 1998/99:35 s. 228. 
6 Varken LSF eller RB 38:2 definierar termen skriftlig bevisning. Det har dock klarlagts, 
genom rättsfallet NJA 1998 s. 829, att även datalagrad information kan utgöra skriftlig 
bevisning och således göras till föremål för edition. 
7 Heuman, Skiljemannarätt s. 458. 
8 Redfern & Hunter s. 316, stycke 6-68. 
9 Redfern & Hunter s. 316, stycke 6-69. 
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och sådan bevisning som är neutral. Den första och sista kategorin utgör 
inga problem. Problem kan dock uppstå när det gäller kategori två. Det är 
här som frågan om editionsförelägganden kan aktualiseras.  
 
Frågan om edition kan uppkomma även i internationella sammanhang. 
Skiljeförfarande som tvistlösningsmetod har en mycket stark ställning 
internationellt. Förfarandet inbegriper ofta skiljemän, ombud och parter från 
olika rättskulturer, vilka kan ha olika syn på och olika förväntningar på hur 
frågan om edition skall hanteras. Som varandras motpoler i detta hänseende 
brukar ställas common law-länder och civil law-länder; där de förra 
traditionellt tillåter en extensiv tillämpning av edition, s.k. discovery, och 
där de senare tillåter en mer restriktiv tillämpning av edition.10 I common 
law-länderna kan en part på ett tidigt stadium få en i princip obegränsad 
tillgång till motpartens handlingar. Detta förfarande kallas också ibland för 
fishing-expeditions, eftersom det kan användas för de mest ovidkommande 
och obskyra syften.11 Det egentliga syftet med detta förfarande är dock att 
ge parten tillgång till materialet så att han skall kunna avgöra om han skall 
väcka talan och vilka anspråk han skall föra fram vid en eventuell process. 
Detta institut anses utgöra en garanti för att målet skall få en så materiellt 
riktig utgång som möjligt.12 Man vill också hindra part från att hålla inne 
med viktigt material inför en kommande process.13 Den för svensk del 
restriktiva hållningen föranleds av inställningen att en part inte utan vidare 
skall få en mer eller mindre obegränsad insyn i motpartens verksamhet.14 
Att här kan uppstå problem när det gäller bevisningen och dess företeende i 
internationella sammanhang är inte svårt att föreställa sig. 
 
Många gånger sker skiljeförfarandet, såväl nationella som internationella, 
under överinseende av något skiljedomsinstitut. Väljer parterna att slita 
tvisten institutionellt förbinder de sig också att det aktuella institutets 
skiljedomsreglemente appliceras på tvisten. Alla ledande skiljedomsinstituts 
reglementen innehåller bestämmelser som rör möjligheten att erhålla 
edition. Att hänvisa till ett sådant reglemente kan vara ett sätt att försöka 
mildra kontrasten mellan olika rättskulturers syn på hur editionsfrågan skall 
hanteras. 
 
Frågan när det gäller om, hur, och i vilken omfattning edition skall 
tillämpas/tillåtas är därför av största intresse, både nationellt och 
internationellt. 

1.1 Syfte och problemställningar 

Frågan om bevisning utgör en viktig fråga inom all processföring, såväl i 
skiljeförfaranden som i förfaranden inför allmän domstol. I synnerhet 
skriftlig bevisning är viktig då den överlag anses vara mer tillförlitlig än 
                                                 
10 Brocker s. 23. Se även SOU 1995:65 s. 73ff. 
11 Heuman, Editionsförelägganden Del I s. 25. 
12 Heuman, Editionsförelägganden Del I, s. 3. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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muntlig sådan. Det är därför av vikt att part får tillgång till all skriftlig 
bevisning, även sådan som motpart eller annan kan tänkas inneha. Om dessa 
dokument frivilligt företes av part eller tredje man uppstår inga problem. 
Problemen börjar först då dessa dokument inte företes frivilligt. Vilka 
åtgärder kan då vidtas i ett skiljeförfarande? Härvid uppkommer frågan 
under vilka förutsättningar en part kan tvinga motpart eller tredje man att 
utlämna handlingar och vilka (bärkraftiga) invändningar dessa kan 
framställa för att tillvarata olika intressen. Ett syfte med denna framställning 
är således att se hur denna situation hanteras enligt svensk rätt i svenska 
skiljeförfaranden. 
 
Skiljeförfarande som tvistlösningsmetod utgör även ett internationellt erkänt 
tvistlösningsinstitut. Internationella skiljeförfaranden inbegriper ofta parter 
och skiljemän från olika länder med olika rättskulturer, vilka ofta har olika 
syn på bevisningen och dess företeende. Deras olika synsätt kan ge upphov 
till problem. Det är därför av intresse att se på hur sådana problem i 
görligaste mån kan undvikas. Ett par exempel på hur denna situation kan 
hanteras skall föras fram. En annan viktig fråga som inställer sig i 
sammanhanget är i vilken mån editionsförelägganden utfärdade av 
skiljemän i internationella skiljeförfaranden kan verkställas. Eftersom 
skiljeförfarandet är det internationellt erkända institut det är utgör detta en 
viktig fråga. Ett andra syfte med denna framställning är således att redogöra 
även för dessa frågeställningar. 

1.2 Avgränsningar 

Det skall först anges att arbetet primärt utgår från svenska rättsförhållanden. 
Tyngdpunkten i framställningen utgörs alltså av svensk rätt; de svenska 
regler som berör frågan om edition i skiljeförfarande. En stor avgränsning 
följer redan av titeln; framställningen avser endast att behandla den 
processuella editionen, d.v.s. editionsfrågor som kan aktualiseras först sedan 
skiljeförfarande inletts. Editionsplikt kan föreligga mellan parter även på 
kontraktuell grund, men denna editionsplikt behandlas således inte i denna 
framställning. Avsnittet om internationella aspekter gör inte anspråk på att 
vara uttömmande. Inte heller gör den anspråk på att behandla alla viktiga 
frågor som gör sig gällande i internationella sammanhang. Informationen i 
avsnittet ger snarare en inblick i vad som, enligt författarens åsikt, utgör 
viktiga frågor inom den internationella skiljedomsrätten; frågor som man 
som aktör i ett internationellt skiljeförfarande åtminstone bör ha skänkt en 
tanke. Utöver dessa påpekanden måste också göras en avgränsning i vad 
gäller avtalsparterna. Det utgås i det följande ifrån att avtalsparterna, och 
därmed också parterna i skiljeförfarandet, är privaträttsliga subjekt. Därmed 
utesluts tvister där ena, eller båda, parterna är en stat eller offentligrättsliga 
subjekt. 
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1.3 Material och metod 

Framställningen utgör resultatet av en i huvudsak deskriptiv metod där 
tyngdpunkten lagts på gällande svensk rätt inom det aktuella området. 
Arbetet grundas på ett omfattande material hämtat både från inhemska och 
utländska rättskällor. Framförallt det internationella avsnittet har föranlett 
ett omfattande sökarbete i de talrika internationella skiljedomstidskrifter 
som finns. Det skall också tilläggas att mycket av det material som använts 
vid författandet av denna framställning inte hade varit möjligt att få tillgång 
till utan Internet. Framförallt har en databas som tillhandahålls av Kluwer 
Law International varit av stort värde vid utarbetandet av denna 
framställning. Varje huvudavsnitt avslutas med en kort sammanfattning och 
analyserande del. Avslutningsvis diskuteras och analyseras de ovan nämnda 
syftena och frågeställningarna i ett separat avsnitt. 

1.4 Disposition 

Framställningen är disponerad enligt följande. 
 
I kapitel 2 behandlas det svenska rättsläget när det gäller processuell edition 
i skiljeförfaranden. Tillämplig lag i skiljeförfaranden diskuteras kort för att 
klargöra i vilken omfattning partsautonomin gör sig gällande på detta 
område. Därefter diskuteras i vilken mån edition kan göras gällande i svensk 
skiljedomsrätt: om, hur, och i vilken omfattning. Det skall påpekas att för 
det fall ingen hänvisning till lag följer refererade paragrafer i detta avsnitt, 
det är LSF som presumeras. 
 
Kapitel 3 behandlar olika internationella aspekter på edition i internationella 
skiljeförfaranden. Till att börja med undersöks hur skillnader i olika 
rättskulturers syn på edition kan överbryggas. De olika rättskulturer som 
avses är common law och civil law. Denna fråga kan vara nog så viktig för 
internationella aktörer på området. Två olika sätt att hantera problem som 
kan uppstå i dessa fall diskuteras. Därefter behandlas frågan om 
verkställighet av internationella editionsförelägganden. Existerar en sådan 
möjlighet? Skiljeförfaranden har, som ovan anförts, ofta en internationell 
dimension varför denna fråga är utomordentligt viktig.  
 
Varje huvudavsnitt avslutas med en kort sammanfattning med kommentarer 
i syfte att ytterligare tydliggöra framställningen.  
 
Arbetet avslutas i kapitel 4 med konklusioner och avlutande diskussion. Här 
görs en sammanfattande återknytning till framställningens syften och 
frågeställningar. 
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2 Processuell edition i 
skiljeförfarande enligt svensk 
rätt 

2.1 Tillämplig lag  

Partsautonomin har en avgörande betydelse när det gäller skiljeförfarande. 
Den innefattar även en rätt för parterna att välja tillämplig lag. 
 
När det gäller lagvalsfrågor i skiljeförfaranden måste noga hållas isär tre 
olika områden där val av tillämplig lag aktualiseras:  
 
1. tillämplig lag på avtalet;  
2. tillämplig lag på den materiella tvistefrågan (lex causae); samt  
3. tillämplig lag på själva förfarandet (lex arbitri). 
 
Vid rent nationella förhållanden utgör lagvalsfrågan oftast inte något 
problem. Är parterna svenska, är avtalet ingånget i Sverige och gäller det i 
övrigt svenska förhållanden finns det som regel ingen anledning för parterna 
att avvika från svensk lags tillämplighet. Om avtalet har internationell 
karaktär kan det förhålla sig annorlunda. Vad gäller den materiella 
tvistefrågan ges inga regler i LSF om vilken rätt som skall tillämpas. Här får 
skiljemännen ta hänsyn till eventuella överenskommelser mellan parterna 
eller till regler som tillhör den internationella privaträtten. När det gäller 
tillämplig lag på avtalet regleras denna fråga i LSF 48 §. För den fortsatta 
framställningen kommer endast frågan om tillämplig lag på förfarandet att 
aktualiseras varför uppsatsen i det följande endast kommer att beröra den 
frågan. För överväganden när det gäller tillämplig lag på avtalet samt 
tvistefrågan hänvisas till för de frågorna relevant litteratur.15

 

2.1.1 Tillämplig lag på förfarandet 

Vid rent nationella förfaranden är huvudregeln att skiljenämnden skall 
tillämpa LSF:s förfaranderegler.16 En av anledningarna till att skiljenämnder 
anses bundna av forumlandets lag, lex fori, är den förutsägbarhet som 
erhålls genom klara nationella regler på området. Dessa regler kan dessutom 
vid behov ytterligare förtydligas vid nationell domstol. Överenskommelser 

                                                 
15 Se t.ex. Journal of International Arbitration  vol. 16 nr. 4, 1999, s. 141ff; A.F.M. 
Maniruzzaman: ”Choice of Law in International Contracts- Some Fundamental Conflict of 
Law Issues”. Se även ibid. s. 173ff; Georgios I. Zekos: ”Problems of Applicable Law in 
Commercial and Maritime Arbitration” samt Heuman, Skiljemannarätt s. 692ff. 
16 När skiljeförfarande äger rum i Sverige skall som regel svensk rätt tillämpas på 
bedömningen av klassifikationsfrågan, se Heuman, Skiljemannarätt s. 682. 
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om att utländsk lag skall tillämpas i skiljeförfaranden som skall äga rum i 
Sverige är i och för sig tillåtna (med nedan angivna begränsningar). 
Överenskommelser av detta slag är dock sällsynta och ett sådant förfarande 
kan leda till stora processuella komplikationer.17

 
Enligt LSF 46 § skall den lagen alltid tillämpas på skiljeförfaranden som 
äger rum18 i Sverige. Detta gäller även om tvisten har internationell 
anknytning. Paragrafen anger således vilken lag som skall reglera 
förfarandet, lex arbitri. Detta innebär bl.a. att svensk domstol, via reglerna i 
LSF, kan medverka till att utse och entlediga skiljeman enligt 12 § och 14-
17 §§ LSF, om att höra vittne under ed eller att förelägga part eller annan att 
förete bevis enligt 26 § LSF. Till följd av LSF 46 § kan parterna inte 
generellt avtala att skiljeförfarande som äger rum i Sverige skall följa 
utländsk rätt vad gäller själva förfarandet. Parterna är dock oförhindrade att 
komma överens om andra regler på de punkter LSF inte är tvingande, här 
kan naturligtvis hämtas ledning från utländsk rätt om så önskas.19

 
I förarbetena till skiljemannalagen (SML) från 192920 uppställdes en 
presumtion för att dess bestämmelser var tvingande för parter och skiljemän 
när inte annat angavs. Denna presumtion övergavs vid utarbetandet av 
LSF.21 Detta innebär att där det i LSF inte görs förbehåll för avvikelser som 
parterna kommit överens om inte skall tolkas så att övriga bestämmelser är 
tvingande i den meningen att parterna skulle sakna möjlighet att disponera 
över förfarandet.  
 
Tvingande rätt utgör i det här fallet vissa handläggningsregler som 
säkerställer parternas grundläggande processuella anspråk, såsom 
ogiltighetsreglerna i LSF 33 §, rätten till att i all behövlig omfattning få 
utföra sin talan, kommunikationsprincipen samt likabehandlingsprincipen.22 
Dessa processuella regler kan parterna alltså inte disponera över. De 
kommer att appliceras oavsett parternas val av förfarandelag om 
skiljenämnden har sitt säte i Sverige. Parterna är dock i övrigt fria att avtala 
om att särskilda processuella bestämmelser skall gälla. Lämpligheten i detta 
har dock diskuterats.23  
 
Möjlighet för parterna finns dock att, om de så önskar, själva komma 
överens om andra processuella regler, t.ex. att hänvisa till ett 
skiljedomsreglementes regler eller till andra internationella regelverk på 
området.24

 

                                                 
17 Heuman, Skiljemannarätt s. 678. 
18 Angående definitionen av äger rum i Sverige, se Cars s. 198-199, samt Heuman s. 678f. 
19 Prop. 1998/99:35 s. 244. 
20 NJA II 1929 s. 8. 
21 Prop. 1998/99:35 s.44. 
22 Heuman, Skiljemannarätt s. 271ff. 
23 Schöldström s. 284f., samt Heuman, Skiljemannarätt s. 679. 
24 Detta kan ske såväl före som efter uppkommen tvist, se Heuman, Skiljemannarätt s. 681. 
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Särskilt när det gäller bevisning har det på det internationella planet skapats 
regelverk som parterna kan hänvisa till eller hämta ledning från till egna 
överenskommelser. Exempel på sådana regler utgör The 1999 IBA Rules on 
the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (”IBA-
Reglerna”). Dessa regler kommer att beröras närmare nedan i avsnitt 3.2 
vilket kommer att behandla internationella förhållanden. I avsnitt 2 kommer 
hädanefter antagas att förfarandet i sin helhet följer svensk rätt. 
 

2.2 Edition enligt LSF utan domstols medverkan  

LSF saknar direkt tillämpliga regler när det gäller skiljemännens möjlighet 
att utverka edition. Detta kan skapa viss oklarhet om vilka befogenheter 
skiljemännen har i dessa avseenden.25 I skiljemannalagen från 1929 (SML), 
fanns en sådan befogenhet för skiljemännen uttryckligt stadgad i 15 §. 
Skiljemännen hade här, för det fall parterna inte bestämt annat, möjlighet att 
själva initiera förhör med parter och andra samt anmoda part och annan att 
som bevis tillhandahålla föremål eller handling.26 Vid utarbetandet av den 
nya lagen om skiljeförfarande uteslöts en bestämmelse av motsvarande 
innebörd med motiveringen att den nya lagen, i högre utsträckning än SML, 
skulle svara mot principen om partsautonomi.27 En följd av denna princip 
var just att det var parterna själva, inte skiljemännen, som skulle svara för 
bevisningen. Numera anses motsvarande behörighet för skiljemännen 
komma till uttryck via LSF 25 §. Part har även enligt LSF 26 §, under vissa 
villkor, möjlighet att ansöka om bevisupptagning under medverkan av 
domstol. Dessa bestämmelser i LSF, som utgör grunden för edition i svensk 
skiljerätt, utgör också grunden för den fortsatta framställningen. 
 

2.2.1 Skiljenämndens befogenheter enligt LSF 25 § 

Parternas ansvar för bevisningen kommer i LSF till uttryck i 25 §. Denna 
paragraf reglerar alla former av bevisning, såväl muntlig som skriftlig. 
Paragrafen uttrycker inte klart att skiljemännen har möjlighet att uppmana 
part att inkomma med skriftlig bevisning. Det anses dock att skiljemännen 
har denna möjlighet.28 Det skall för tydlighetens skull anges att dessa 
uppmaningar, förutom mot part, kan riktas även mot tredje man.  
 
En första förutsättning för att skiljemännen skall kunna utfärda en 
editionsuppmaning är dock att det sker på yrkande av part. Skiljemännen är 
alltså numera förhindrade att på eget initiativ utfärda en sådan uppmaning. 
En andra förutsättning är att den begärda skriftliga handlingen kan antas äga 
betydelse som bevis. Skiljemännen har möjlighet att, enligt LSF 25 § andra 
stycket, avvisa erbjuden bevisning om den uppenbart saknar betydelse i 
tvisten eller om det är motiverat med hänsyn till den tidpunkt då 
                                                 
25 Heuman, Skiljemannarätt s. 458. 
26 Prop. 1998/99:35 s. 114. 
27 Prop. 1998/99:35 s. 115. 
28 Se t.ex. Heuman, Skiljemannarätt s. 469 samt Brocker, s. 22. 
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bevisningen åberopas. En förfrågan om edition kan avböjas t.ex. om det 
efterfrågade dokumentet vid en prima facie-bedömning anses vara irrelevant 
för den pågående processen. Låt vara att bedömningen från skiljemännens 
sida bör vara generös. Det anses också att skiljemännen har viss frihet att 
uppmana part att utge handlingar som saknar bevisbetydelse, men som gör 
det lättare för sökanden att utföra och precisera sin talan.29 Ett 
editionsyrkande bör dock inte bifallas om det inte kan antas att de begärda 
handlingarna har någon bevisbetydelse, antingen för någon grund eller 
någon invändning.30  
 
Det första steget för en part som vill utverka edition av dokument som 
innehas av motpart eller annan är alltså att hos skiljenämnden ansöka om 
detta. Sökanden bör, för att öka sina chanser att få till stånd edition, ge 
åtminstone något skäl till varför dokumentet är relevant för den pågående 
processen.31

 

2.2.2 Begränsningar i skiljenämndens befogenhet 

Skiljeförfarandet utgör privat tvistlösning. Det är därför naturligt att vissa av 
de befogenheter av tvångsmässig karaktär som tillkommer de allmänna 
domstolarna undandras skiljemännen. Skiljemännen saknar sålunda  
möjlighet att sanktionera sina beslut om edition. Enligt LSF 25 § tredje 
stycket andra meningen saknar skiljemännen rätt att förelägga vite eller 
annars använda tvångsmedel för att skaffa in begärd bevisning. I 
förarbetena32 övervägdes om skiljemännen skulle erhålla en sådan rätt. Man 
avstod dock från att införa detta av hänsyn till tredje mans intressen. Som 
förutsättning för att på ett tillfredsställande sätt kunna ta tillvara tredje mans 
intressen krävs kunskap om, de inte helt okomplicerade, tvingande reglerna 
om tvångsmedel i RB. Eftersom det inte uppställts något krav på att 
skiljemännen skulle vara juridiskt skolade, ansågs de inte i tillräcklig 
omfattning kunna tillvarata tredje mans intressen i sammanhanget. En 
anledning till varför något krav på juridisk skolning inte uppställdes i LSF 
är, enligt förarbetena33, att lagen var tänkt att kunna tillämpas även av andra 
än enbart svenska parter och skiljemän. Det ansågs därför att man i den nya 
lagen borde avstå ifrån att, direkt eller indirekt, hänvisa till den svenska 
rättegångsbalkens regler; en ny lag om skiljeförfarande borde kunna 
tillämpas fristående.34

 
Skiljemännen är alltså i sin verksamhet inte skyldiga att ta hänsyn till 
reglerna i RB. Det anses dock att det i rent svenska förhållanden är naturligt 

                                                 
29 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 241. 
30 Heuman, Skiljemannarätt s. 462. 
31 Brocker s. 22. 
32 Prop. 1998/99:35 s. 117. 
33 SOU 1994:81 s. 71. 
34 SOU 1994:81 s. 74. 
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att såväl skiljemän som parter söker ledning i rättegångsbalkens regler för 
frågor som inte uttryckligen reglerats i LSF.35

 
Skiljemännen saknar således möjlighet att, mot en tredskande motpart eller 
tredje man, genomdriva edition med tvång. Det finns dock inget som hindrar 
att skiljemännen ger parts passivitet att efterkomma anmaningar i detta 
hänseende bevisverkan på motsvarande sätt som i RB 35:4.36 Dock att detta 
bör ske med restriktivitet när det gäller tredje man. Skiljemännen bör också 
ha möjlighet att i ett sådant läge omkasta bevisbördan, så att den 
obstruerande parten får bevisbördan för den aktuella omständigheten som 
skulle bevisas via editionen.37 Skiljemännen har dock ingen skyldighet att 
tillskriva parts passivitet i detta hänseende bevisverkan. Det kan finnas flera 
skäl till varför passiviteten inte bör ges bevisverkan, t.ex. har kanske 
sökanden inte tillräckligt preciserat vilka dokument editionen gäller. Detta 
kan göra det svårt för motparten att veta vilka dokument han förväntas föra 
fram. Ett sådant förfarande skulle dessutom kunna bli mycket dyrt för parten 
och dokumentmängden skulle naturligtvis kunna bli alltför omfattande.  
 
När det gäller preciseringen av vilka dokument editionen omfattar bör 
skiljemännen dock kunna acceptera yrkanden där en part begär att 
kategorier eller typer av dokument, såsom t.ex. att det gäller fakturor, brev 
eller anbud, skall utges avseende en viss angiven tidsperiod.38 Det bör alltså 
inte krävas att varje enskild handling skall preciseras.39 Om part begär det, 
har skiljemännen också möjlighet att i sin uppmaning erinra part och annan, 
om att domstol har rätt att meddela sanktionerade beslut för den händelse 
uppmaningen inte skulle efterkommas frivilligt. Eftersom skiljemännen inte 
är bundna av RB:s regler finns inget som hindrar att de tillåter en mer 
extensiv tillämpning av edition än vad allmän domstol skulle kunna bevilja. 
Det finns inget som hindrar skiljemän från att uppmana part eller tredje man 
att presentera ett stort antal ospecifierade dokument. Detta är dock inget 
som rekommenderas, det torde inte heller vara vanligt att skiljemän i 
svenska skiljeförfaranden förfar på detta sätt.40 I vissa fall kanske 
skiljenämnden också skulle anse det vara vilseledande gentemot sökanden 
och motparten att meddela en allmänt hållen uppmaning, när skiljenämnden 
på förhand inser att den aldrig skulle kunna lämna sitt tillstånd till att 
sökanden utverkade ett domstolsbeslut, detta med hänsyn till det strängare 
krav som där ställs på att handlingarna specificerats. 
 

                                                 
35 Se t.ex. Heuman, Skiljemannarätt s. 438 samt Hans Bagner & Jonas Rosengren, Nya 
bevisregler för internationella skiljeförfaranden, JT nr. 2, 2000/01, s. 431. 
36 Se Heuman, Current Issues in Swedish Arbitration, s. 122 samt Arbitration in Sweden 
(1984) s. 118. 
37 Brocker s. 25. 
38 Heuman, Skiljemannarätt s. 461. 
39 Ibid. 
40 Brocker s. 22. 
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2.2.3 Editionsförhör inför skiljenämnden 

Det kan ofta vara svårt för part att få reda på vilka handlingar av bevisvärde 
som motparten innehar. I Sverige står inte den möjlighet till buds som finns 
i många common-law länder, nämligen den mycket vidlyftiga möjligheten 
att erhålla fullständig discovery när det gäller dokument som innehas av 
motparten. Discovery innebär en skyldighet för part att avslöja alla för 
tvisten relevanta dokument, oavsett om de är fördelaktiga eller ofördelaktiga 
för parten.41 Detta synsätt avspeglas också i en del utländska 
skiljeförfarandelagar, t.ex. i Englands Arbitration Act of 199642. Svenska 
domstolar kan dock med stöd av RB 38:4 3 men., på yrkande av part, 
anordna förhör som syftar till att identifiera handlingar av bevisbetydelse, 
s.k. editionsförhör.43 Sådana förhör bör också, med hänvisning till 
diskussionen ovan angående skiljemännens förhållande till RB, efter 
yrkande av part, kunna beslutas av skiljemännen.44 Vill inte den 
editionssökandes motpart, eller annan, lämna tillräckliga uppgifter för att 
möjliggöra formuleringen av ett mera precist editionsyrkande finns 
möjlighet för sökanden att, med skiljemännens medgivande, begära 
editionsförhör vid domstol i syfte att framtvinga upplysningar som 
identifierar de bevisrelevanta handlingarna.45

 
Vid förhöret bör de tillfrågade personerna lämna sådana uppgifter så att det 
kan bedömas i vad mån de olika handlingarna har bevisbetydelse eller ej. 
Uppgift bör även lämnas om vem som innehar eller förfogar över de 
efterfrågade handlingarna, om den tillfrågade påstår sig ej inneha dem. Med 
att någon innehar en handling bör rimligen avses att han på ett eller annat 
sätt har förfoganderätt till den.46 Det är inte nödvändigt att detta 
uppgiftslämnande sker muntligen.47 Det kan vara tillräckligt att motpart, 
eller tredje man, skriftligen anger vilka handlingar de innehar.48

 

2.3 Edition enligt LSF med domstols medverkan 

Som ovan angivits finns begränsningar för skiljemännen i det att de inte får 
tillgripa tvångsmedel för det fall motpart eller annan inte efterkommer deras 
editionsuppmaningar. Beror utgången av tvisten på företeendet av de 
efterfrågade dokumenten är risken för ett materiellt felaktigt avgörande 
överhängande. Bestämmelsen i LSF 26 § är tänkt att reglera dessa 
förhållanden. Denna bestämmelse innebär att en tingsrätt, under vissa 
förhållanden, kan ta upp bevisning i dessa fall. Därmed står RB:s hela 
tvångsmedelsapparat till förfogande. Tvångsmedlen är alltså förbehållna 
                                                 
41 Redfern & Hunter s. 316. 
42 Se s. 34 (2)(d). 
43 Se Lindell s. 454f. 
44 Heuman, Skiljemannarätt s. 459. 
45 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 255. 
46 Se även Fitger s. 38:14. 
47 Heuman, Skiljemannarätt s. 459. 
48 Ibid. 
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förfaranden inför allmän domstol med de rättssäkerhetsgarantier detta 
medför.49

 

2.3.1 Skiljenämndens befogenheter enligt LSF 26 § 

LSF 26 § stadgar att om part vill att det skall föreläggas motpart eller annan 
att som bevis tillhandahålla en skriftlig handling50, får parten efter tillstånd 
av skiljemännen göra ansökan om detta hos tingsrätten. Anser skiljemännen 
att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen, skall de lämna tillstånd 
till ansökan. Finns lagliga förutsättningar för åtgärden, skall tingsrätten 
bifalla ansökan. Därvid stadgas även att reglerna i RB skall tillämpas i fråga 
om denna åtgärd. Det skall dock noteras att hänvisningen till RB inte 
inbegriper reglerna om bevisupptagning utom huvudförhandling.51 Det skall 
också tilläggas att regeln i 26 § inte ger parterna möjlighet att med 
nämndens medgivande vända sig till svensk domstol för att denna skall 
kunna begära bevisupptagning inför utländsk domstol.52 Regeln tillåter 
endast bevisupptagning vid svensk domstol.53

 
Som synes finns ett antal olika rekvisit i paragrafen som skall vara uppfyllda 
för att domstols medverkan vid edition skall kunna medges. Här nedan skall 
dessa rekvisit samt därtill anknutna frågor lyftas fram och diskuteras.  
 

2.3.1.1 Skiljemännens tillstånd 
 
En förutsättning för att part skall erhålla bevisupptagning under medverkan 
av domstol är att skiljemännen ger sitt tillstånd till åtgärden. Ger inte 
skiljemännen tillstånd till detta får inte tingsrätten bifalla en ansökan om 
bevisupptagning. Parten skall alltså först vända sig till skiljemännen med en 
tillståndsbegäran och därefter, om tillstånd erhålles, göra en ansökan hos 
tingsrätten. Behörig tingsrätt är enligt LSF 44 § andra stycket den tingsrätt 
som skiljemännen bestämmer. Har skiljemännen inte fattat något beslut i 
frågan, tas ansökan upp av Stockholms tingsrätt. Ett avslagsbeslut från 
skiljemännen kan inte överklagas.54 Det har hävdats att det eventuellt skulle 
finnas möjlighet för parter att i vissa fall avtala om att skiljemännens 
tillstånd till bevisupptagning vid domstol ej skulle behövas.55 Detta skulle 
då gälla i sådana fall där part skulle ha kunnat instämmas inför svensk 
domstol om det aktuella kontraktet saknat skiljeklausul. Med tanke på att 

                                                 
49 Prop. 1998/99:35 s. 118. 
50 26 § gäller även förhör under ed och sanningsförsäkran samt tillhandahållande av 
föremål vilket kan vara nog så viktigt om det t.ex. är så att motpart bestrider att han innehar 
det aktuella dokumentet men misstanke föreligger om att han talar osanning. 
51 Prop. 1998/99:35 s. 229. Dock att bestämmelserna om bevisupptagning utom 
huvudförhandling skall tillämpas beträffande förhör. 
52 SOU 1994:81 s. 148f. 
53 Dock att LSF 50 § anger att LSF 26 § är tillämplig även när skiljeförfarande sker 
utomlands. 
54 Heuman, Skiljemannarätt s. 470. 
55 Ibid samt Brocker s. 27. 
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LSF förespråkar en förstärkt princip om partsautonomi torde ett sådant avtal 
slutet mellan parterna godkännas av svenska domstolar.56 Det skall också 
tilläggas att skiljenämnden saknar möjlighet att framtvinga bevisupptagning 
inför domstol, endast part kan initiera ett sådant förfarande.57

 
För att tillstånd skall beviljas krävs att skiljemännen anser att åtgärden är 
befogad med hänsyn till utredningen. Med detta menas först och främst att 
åtgärden skall ha betydelse som bevis.58 Som framgår av LSF 25 § andra 
stycket sträcker sig parternas dispositionsrätt över bevisningen inte så långt 
att skiljemännen tvingas ta upp bevisning som uppenbart saknar betydelse i 
processen eller som åberopas alltför sent i processen.59 Det krävs alltså att 
åtgärden kan komma att påverka skiljemännens bedömning av partens talan 
för att tillstånd skall ges. Det fordras dock inte att handlingen skall ha ett 
högt bevisvärde.60 Så snart handlingen har en viss bevisbetydelse kan det 
inte uteslutas att den kan få viss verkan vid en sammanvägning av de olika 
bevisen i processen.61 Strävandena att uppnå ett materiellt riktigt avgörande 
talar också för att domstolar bör kopplas in så snart det är behövligt.62 
Skiljemännen är alltså oförhindrade att neka tillstånd om de anser att den 
begärda bevisupptagningen angår en omständighet som saknar relevans eller 
som t.ex. redan anses vara tillräckligt utredd.63

 
Uttrycket uppenbart saknar betydelse tyder på att skiljemännen förutsätts 
vara mera restriktiva med att avvisa erbjuden bevisning än vad en domstol 
skulle vara i motsvarande situation.64 Det har hävdats att skiljemännen bör 
utöva möjligheten att avvisa bevisning med försiktighet, bl.a. för att undvika 
risk för misstanke om partiskhet.65 I de fall där det inte på förhand med 
säkerhet kan avgöras hur högt bevisvärdet på de begärda handlingarna är 
bör viss restriktivitet råda när det gäller avslag på tillståndsansökan.66 Ofta 
kan sökanden heller inte med säkerhet på förhand ange vilka uppgifter som 
kommer att kunna utläsas ur en handling som motpart eller tredje man 
vägrar lämna ut. Av denna anledning bör det beviskrav som riktas mot 
sökanden ställas lågt.67 Vidare krävs att parten anger något skäl för att 
domstol skall medverka.68 Enligt förarbetena69 bör skiljemännen kunna vara 
ganska generösa vid sin bedömning om part åberopar trovärdighetsskäl och 

                                                 
56 Brocker s. 27. 
57 Heuman, Skiljemannarätt s. 471. 
58 Prop. 1998/99:35 s. 118. 
59 Jfr. RB 35:7. 
60 För domstolspraxis se rättsfallet NJA 1998 s. 590 (I), där det anges att det inte fordras att 
handlingen har ett högt bevisvärde för att kunna bli föremål för edition. 
61 Heuman, Editionsförelägganden Del I s. 24. 
62 Heuman, Skiljemannarätt s. 468. 
63 Cars s. 121. 
64 Cars s. 117 i fotnot 441. Jfr. också RB 38:2 där det endast fordras att det kan antas att 
handlingarna har betydelse som bevis. 
65 Magnusson, Yearbook 1996 s. 22. 
66 Heuman, Skiljemannarätt s. 472. 
67 Heuman, Skiljemannarätt s. 477. 
68 Prop. 1998/99:35 s. 118. 
69 Ibid. 
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anför åtminstone något stöd för sin uppfattning att bevisupptagning inför 
domstol bör ske. Skiljemännen bör endast lämna tillstånd till sådan 
bevisupptagning som kan förekomma vid domstol.70 Det skall tilläggas att 
om det inte rör sig om bevisupptagning i domstol får rätten inte fatta beslut 
om användning av tvångsmedel.  
 
Det har hävdats71 att språkbruket i 26 §, att skiljemännen skall lämna 
tillstånd till ansökan om de finner åtgärden befogad med hänsyn till 
utredningen, innebär att bestämmelsen inte är fakultativ och att 
skiljemännen således inte har någon diskretionär rätt att avslå en framställan 
om tillstånd när bevisupptagning inför domstol är befogad. Skulle 
skiljemännen avslå en framställan om tillstånd till bevisupptagning inför 
domstol när sådan åtgärd är befogad kan detta få till följd att en skiljedom 
skulle kunna upphävas efter klandertalan, om tvistens utgång skulle blivit en 
annan om bevisupptagningen kommit till stånd. Klandertalan kommer att 
närmare redogöras för nedan.  
 

2.3.1.2 Identifieringskravet 
 
När en skiljenämnd överväger om den skall lämna sitt medgivande till att 
domstol meddelar ett sanktionerat editionsföreläggande måste nämnden 
bedöma om de begärda handlingarna är tillräckligt väl identifierade. Kravet 
innebär att handlingarna skall vara så väl identifierade så att ett bifallande 
beslut kan verkställas.72 Det kan inte accepteras att en kronofogde med hjälp 
av anvisningar från den editionssökande eller skiljemännen utfyller och 
fastställer den exakta innebörden av ett föreläggande. Den förelagde måste 
också veta vilka handlingar han förväntas utge. Föreläggandet skall vara så 
bestämt att det inte finns risk för att någon åläggs att utge handlingar utöver 
vad som framgår av tingsrättens beslut.73 Detta innebär ett högre krav på 
identifierbarhet än när skiljemännen endast skall bedöma huruvida de skall 
meddela en osanktionerad editionsuppmaning.74 Skiljemännen bör alltså 
inte här göra en mer fri lämplighetsbedömning, t.ex. mot bakgrund av 
sökandens svårighet att beskriva handlingarna eller beroende på sökandens 
behov av att få tillgång till de begärda handlingarna. Det finns inte något 
laga hinder mot att skiljemännen meddelar tillstånd till bevisupptagning 
under medverkan av domstol trots att editionsyrkandet är obestämt, men ett 
sådant tillstånd torde inte kunna sanktioneras av domstolen.75 Ett tillstånd av 
skiljemännen skulle i detta läge vara meningslöst och endast fördröja 
tvistens handläggning. Om det inte möter några svårigheter att avgöra vilka 
handlingar som avses med en begäran om edition torde detta utgöra 

                                                 
70 Heuman, Skiljemannarätt s. 472. 
71 Ibid s. 471. 
72 Ibid s. 478. 
73 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 256. 
74 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 255. 
75 Heuman, Skiljemannarätt s. 478. 
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tillräcklig precisering även om varje handling i sig inte identifierats76. Om 
en begäran om edition inte är så preciserad att skiljemännen kan bedöma 
betydelsen av den begärda åtgärden i bevishänseende bör det vara förenligt 
med deras materiella processledning att anmoda parten att precisera sig. 
Enligt förarbetena77 ansågs det visserligen inte möjligt att uppställa en regel 
för hur långt skiljemännens materiella processledning skulle sträcka sig, 
men att skiljemännen, när det gäller oklarheter eller ofullständigheter i 
parternas bevisning, har denna befogenhet råder det inget tvivel om.78

 
Vill inte motpart eller tredje man lämna tillräckliga uppgifter så att 
sökanden får möjlighet att formulera ett mer precist editionsyrkande som 
kan godtas finns möjlighet för sökanden att begära editionsförhör, antingen 
inför skiljemännen eller, med skiljemännens godkännande, inför domstol79, i 
syfte att framtvinga upplysningar som identifierar de bevisrelevanta 
handlingarna. Enligt RB 38:5 kan domstol, vid bevisupptagning inför den, 
vid vite förordna företeende av handlingen. 
 
Som ovan anförts bör sökanden, för att ett editionsyrkande skall anses 
tillräckligt preciserat, kunna referera till typ av dokument, såsom fakturor, 
offerter, brev eller liknande under en viss angiven period och innehållande 
viss specificerad information, t.ex. ”utgående fakturor från företag X under 
perioden januari till juni år 2000 angående försäljning av produkt Y”, eller 
”korrespondens mellan företag A och B hänförlig till försäljningen av 
företag C under perioden juni till augusti 2001”.80  
 

2.3.1.3 Sekretesskyddad information 
 
Det ovan anförda leder till slutsatsen att skiljemännens prövning skall 
utgöra en lämplighetsprövning. Sålunda stadgas i LSF 26 § första stycket 
fjärde meningen att laglighetsprövningen skall falla på tingsrätten. Detta 
utgör dock inget absolut hinder mot att skiljemännen inte skulle kunna 
utföra även en laglighetsprövning vad gäller identifieringskravet.81 Dock att 
skiljemännen oftast överlåter denna uppgift till tingsrätten.82 En invändning 
som ofta framförs här är att utlämnande av den begärda handlingen skulle 
medföra att företagshemlighet eller annan sekretesskyddad information 

                                                 
76 Se NJA 1998 s. 590(I) där alla handlingar i en banks kreditakt omfattades av 
editionsplikt. Se även rättsfallen RH 1997:46 samt RH 1997:109. 
77 Prop. 1998/99:35 s. 120ff. 
78 Prop. 1998/99:35 s. 120. 
79 Angående editionsförhör i domstol, se Stockholms tingsrätts mål T 112/74 och HD i Ö 
2306/83, det s.k. Trygg Hansa-målet, där käranden ansåg att han, för att kunna framställa 
ett preciserat yrkande om edition, först måste veta vilka handlingar som bolaget eller dess 
befattningshavare innehade. Han önskade därför att förhör skulle hållas med olika 
befattningshavare vid bolaget. 
80 Brocker s. 23. Föfattaren har dock här förbehållit sig rätten att översätta texten till 
svenska. Se även IBA-reglerna art. 3 sektion 3, där det anges vad en ansökan om edition 
skall innehålla. Dessa regler kommer att diskuteras nedan. 
81 Heuman, Skiljemannarätt s. 479. 
82 Ibid. 
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skulle uppenbaras. Termen företagshemlighet bör av skiljemännen 
definieras på samma sätt som i domstolar.83 Om skiljemännen direkt kan 
konstatera att sökanden vill få tillgång till sekretesskyddade uppgifter kan 
det vara lämpligast att de genast avslår en ansökan om bevisupptagning vid 
domstol i stället för att tingsrätten gör det senare.84 Har skiljemännen i sitt 
tillståndsbeslut ogillat en invändning om att bevisupptagningen skall 
förbjudas på grund av att de begärda dokumenten innehåller 
sekretesskyddad information är inte domstolen i sin laglighetsbedömning 
bunden av detta om invändningen vidhålles i domstolen. Skiljemännen bör 
visserligen följa RB:s skyddsregler i detta avseende85, t.ex. skyddsreglerna 
för företags- och yrkeshemlighter, men det kan inte uteslutas att 
skiljemännen vid sin intresseavvägning tillämpat en restriktivare hållning än 
vad domstol skulle ha gjort. Om en part hävdar att dokumenten innebär att 
yrkeshemlighet kommer att avslöjas eller att dokumenten inte har någon 
bevisbetydelse kan problemet lösas genom att parterna överenskommer om 
att en oberoende expert skall få i uppdrag att granska handlingarna och 
avgöra om de innehåller sådana uppgifter och om informationen har någon 
bevisbetydelse. Härefter kan skiljemännen bättre avgöra om parten skall 
uppmanas att förete handlingarna.86

 
Om skiljemännen med orätt ogillat en tillståndsansökan med hänvisning till 
sekretesskyddet kan sökanden inte få domstolen att ändra bedömningen och 
ta upp bevisningen, detta som en följd av att skiljemännens tillstånd utgör 
en förutsättning för domstolens medverkan. Skiljemännen bör därför vara 
restriktiva med att avslå en tillståndsansökan om de inte med säkerhet kan 
avgöra huruvida invändningen om sekretesskyddad information är 
välgrundad eller ej.87

 

2.3.2 Domstolens prövning 

Om skiljemännen väljer att ge tillstånd till den begärda åtgärden har 
tingsrätten endast att pröva om det föreligger något laga hinder.88 
Tingsrätten är bunden av skiljemännens behovsprövning och har inte att 
göra någon prövning av bevisningens betydelse i tvisten enligt RB 35:7. 
Invändningar om att handlingarna saknar rättslig relevans eller 
bevisbetydelse bör ogillas av tingsrätten med hänvisning till skiljemännens 
ställningstagande. Tingsrätten skall inte heller pröva om åtgärden kan anses 
befogad.89

 

                                                 
83 Heuman, Current Issues in Swedish Arbitration, s. 145. 
84 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 259. 
85 Heuman, Skiljemannarätt s. 463. 
86 Heuman, Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter, JT 1995-96 s. 454f. samt 
Heuman, Skiljemannarätt s. 464. Samma lösning förespråkas i IBA Reglerna art. 3 (7) 
varom mera nedan. 
87 Heuman, Skiljemannarätt s. 480. 
88 Prop. 1998/99:35 s. 118. 
89 Prop. 1998/99:35 s. 229. 
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2.3.2.1 Inskränkningar i editionsplikten 
 
I domstolens laglighetsprövning ingår att ta hänsyn till invändningar om att 
de begärda dokumenten utgör sekretesskyddad information.90 Information 
som normalt utgör sekretesskyddad sådan, och således inte bör göras till 
föremål för edition, är skriftliga meddelanden mellan advokat och klient91,       
privata sakkunnigutlåtanden92, företags-och yrkeshemligheter93 samt 
minnesanteckningar avsedda uteslutande för personligt bruk94.  
 
När det gäller yrkeshemligheter och minnesanteckningar är sekretesskyddet 
inte absolut utan skyddet kan efterges om synnerlig anledning föreligger.95 
Inskränkningen i editionsplikten när det gäller minnesanteckningar gäller 
oavsett i vems hand anteckningarna befinner sig. Skälet till bestämmelsen är 
att en annan ordning anses innebära ett alltför starkt intrång i den enskildes 
rättssfär.96

 
När det gäller dessa handlingar skall alltså en intresseavvägning göras; en 
avvägning mellan intresset av att skydda handlingen och sökandens intresse 
av att få åberopa handlingen som bevis. Om invändning görs att de begärda 
dokumenten utgör yrkeshemlighet eller minnesanteckning och part således 
vägrar att utlämna dessa, får inte domstolen utan vidare tillmäta detta 
förhållande negativt bevisvärde. Detta kan inte göras förrän det efter en 
intresseavvägning har utretts att skyldighet föreligger att utlämna 
handlingen. Först måste det alltså utredas huruvida en yrkeshemlighet eller 
minnesanteckning föreligger och, om så förefinns vara fallet, huruvida 
synnerliga skäl för utlämnande av handlingen trots detta föreligger. Faktorer 
som skall tillmätas betydelse vid en intresseavvägning kan bl.a. vara 
kunskapens ekonomiska värde och handlingens relativa bevisvärde.97

 
Syftet med bevisupptagningen under medverkan av domstol i 
skiljeförfaranden är att ge skiljemännen tillgång till bevisfakta i den tvist de 
skall slita. Det finns därför större utrymme att föreskriva sekretess för de 
begärda uppgifterna än vad som normalt gäller för domstolar. Därför har det 
ansetts möjligt att skiljemännen bör ha möjlighet att kunna påverka 
utlämnandet av själva handlingen, t.ex. har det i samband med edition och 
hänsynen till yrkeshemlighter ansetts möjligt för domstolen att förordna om 
att innehavaren föreläggs att överlämna handlingen direkt till skiljemännen. 

                                                 
90 Se RB 38:2 med hänvisningar. 
91 RB 36:5. 
92 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 250. 
93 RB 36:6 samt RB 38:2. Se även lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
Definitionen av begreppet företagshemlighet torde i allt väsentligt överensstämma med 
termen yrkeshemlighet som används i ovan berörda paragrafer i RB, se rättsfallet NJA 
1995 s. 347. 
94 RB 38:2. 
95 RB 38:2 tredje stycket samt RB 36:6. 
96 Fitger s. 38:9. 
97 Heuman, Editionsförelägganden Del I s. 38. 
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Härigenom har det ansetts att mängden uppgifter som blir offentliga i 
domstolsförfarandet kraftigt kan begränsas.98

 

2.3.3 Svensk domstols medverkan vid bevisupptagning 
enligt LSF 50 § 

Svenska domstolar har inte bara att meddela editionsförelägganden när det 
gäller skiljeförfaranden som äger rum i Sverige. Detta kan de även få göra 
trots att förfarandet äger rum utomlands. Den här aktuella bestämmelsen 
reglerar alltså inte svenska förfaranden i sig men skall ändå diskuteras här i 
anslutning till domstolarnas verksamhet i svenska förfaranden eftersom 
domstolens verksamhet i dessa fall är densamma. 
 
Enligt LSF 50 §99 finns den ovan beskrivna möjligheten att erhålla 
editionsföreläggande från domstol under pågående skiljeförfarande även när 
det gäller skiljeförfaranden som äger rum utomlands. Skiljemännens 
tillstånd krävs naturligtvis även här men det förutsätts också att förfarandet 
grundas på ett skiljeavtal och att tvisten enligt svensk lag är 
skiljedomsmässig. Behörig tingsrätt att ta upp ansökan är enligt LSF 44 § 
andra stycket den tingsrätt skiljemännen bestämt eller, om sådant beslut 
saknas, Stockholms tingsrätt. Lagen ger inte parterna möjlighet att med 
(eller utan) nämndens medgivande vända sig till svensk domstol för att 
denna skall kunna begära bevisupptagning inför utländsk domstol.100

 
Denna regel motiveras inte med att det föreligger något svenskt 
rättsskipningsintresse. Enligt förarbetena101 speglar bestämmelsen dock 
Sveriges allmänt sett positiva attityd till rättsligt samarbete, också i de fall 
andra stater inte gjort motsvarande åtaganden. Det fanns all anledning att 
från svensk sida bistå skiljenämnder i andra länder genom att ge samma 
möjlighet till bevisupptagning som vid ett förfarande i Sverige.102 Om 
domstolen medger ett editionsföreläggande samt den förelagde är bosatt i 
Sverige kan ett sådant föreläggande verkställas här, även med hjälp av 
svenska verkställande myndigheter om så krävs. Motsvarande regel torde 
dock inte finnas i utländska lagar.103

 

                                                 
98 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
99 Denna paragraf motsvarar 12 § LUSK vilken i sin tur grundar sig på Genèveprotokollets 
punkt 2 som anger att fördragsslutande stat skall underlätta de processuella åtgärder som 
skall äga rum i staten på grund av ett skiljeförfarande som pågår i en annan 
fördragsslutande stat. Bestämmelsen har dock i Sverige utsträckts till att gälla oavsett i 
vilken stat som förfarandet pågår. 
100 Heuman, Skiljemannarätt s. 469. 
101 Prop. 1998/99:35 s. 197. 
102 Ibid. 
103 Heuman, Skiljemannarätt s. 688. 
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Vid utarbetandet av den s.k. Modellagen, framtagen av UNCITRAL104 som 
ett sätt att försöka harmonisera den internationella skiljedomsrätten, 
diskuterades huruvida en bestämmelse motsvarande den i LSF 50 § skulle 
införas.105 Arbetsgruppen insåg dock att en sådan bestämmelse skulle vara 
svår att införa i en modellag och man anförde att ”[…]international court 
assistance in taking evidence was an issue which fell within the domain of 
international cooperation between states and that such international 
cooperation could only be achieved in a satisfactory way by international 
instruments such as conventions or bilateral treaties. […]an acceptable 
system of international court assistance could not be established unilaterally 
through a model law since the principle of reciprocity and bilaterally or 
multilaterally accepted procedural rules were essential conditions for the 
functioning of such a system”.106 Man avstod alltså från att i modellagen 
införa en artikel motsvarande LSF 50 §. Artikel 27 i Modellagen reglerar 
således endast bevisupptagning för skiljeförfaranden som äger rum inom 
samma stat som domstolen vilken får förfrågan om bevisupptagningen, den 
sträcker sig alltså inte till att omfatta även skiljeförfaranden utanför detta 
land. 
 

2.4 Skiljedoms ogiltighet och upphävande av 
skiljedom 

Frågan om vilka åtgärder en part kan vidta om skiljemännen skulle avslå en 
framställan om tillstånd till bevisupptagning inför domstol trots att part 
anser åtgärden befogad inställer sig naturligtvis. Frågan är relevant och skall 
i det följande diskuteras. Reglerna om ogiltighet är egentligen inte relevanta 
för själva frågeställningen men för fullständighetens skull kommer ändå en 
kort redogörelse för dem att ges. När det gäller klandergrunderna kommer 
endast den för frågeställningen relevanta klandergrunden att diskuteras. Det 
skall också påpekas att en skiljedom behåller sin rättskraft intill dess den 
upplösts genom en lagakraftägande dom.107

 

2.4.1 Skiljedoms ogiltighet 

Skiljeförfarandets syfte är att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt lösa 
tvisten mellan parterna. Det ligger så att säga i skiljeförfarandets natur att 
möjligheten att angripa domen är minimala. Genom att välja 
skiljeförfarande som tvistlösningsform har parterna avsagt sig möjligheten 
att vid domstol få en skiljedom överprövad på materiell grund.108 Med 
uttrycket materiell grund avses såväl att skiljemännen bedömt 

                                                 
104 Förenta Nationernas handelsrättskommission. Modellagen utövade starkt inflytande vid 
tillkomsten av LSF, varför det är motiverat att även nämna Modellagens reglering av 
ifrågavarande bestämmelse här. 
105 Holtzmann & Neuhaus s. 737f. 
106 Ibid. 
107 Heuman, Skiljemannarätt s. 592. 
108 Prop. 1998/99:35 s. 139. 
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processmaterialet på ett felaktigt sätt (oriktig bevisvärdering) som att de inte 
dömt enligt gällande materiell rätt (oriktig rättstillämpning). Häri inbegrips 
även internationellt privaträttsliga regler om vilken lag tvisten skall 
bedömas enligt.109 Om det däremot förekommit något formellt fel vid 
handläggningen eller om det annars finns anledning att ifrågasätta om 
förfarandet skett på ett korrekt sätt anses parterna ha ett berättigat intresse 
av att kunna angripa domen.110 Det är alltså enbart formella brister och 
felaktigheter som kan medföra att en skiljedom blir ogiltig eller angripbar. 
Med dessa begränsningar av den materiella rättssäkerheten blir det av stor 
vikt att skiljemännen noga följer de få grundläggande förfaranderegler som 
garanterar en processuell säkerhet.111 I LSF sker således en uppdelning 
mellan förhållanden som är av så allvarlig natur att de medför att en 
skiljedom betraktas som ogiltig och förhållanden som gör att en skiljedom 
kan angripas av part genom klander. Gränsdragningen mellan 
ogiltighetsgrunder och klandergrunder har gjorts efter principen att till den 
förra hänförts förhållanden som medför att en skiljedom av hänsyn till tredje 
man eller något allmänt intresse inte bör gälla medan omständigheter som 
endast berör parts intresse hänförts till den senare gruppen.112

 
En ogiltighetsgrund gör automatiskt domen ogiltig utan att part behöver 
vidta någon åtgärd för att få detta fastställt. Ogiltighetsgrunderna finns 
samlade i LSF 33 § vilken anses på ett uttömmande sätt reglera när en 
skiljedom är ogiltig.113 Detta bidrar också till att den eftersträvade 
förutsebarheten ökar.114 Det skall också påpekas att en skiljedom som rör 
någon som inte varit part i skiljeförfarandet inte är bindande för denne. 
Tredje man behöver alltså inte göra gällande att domen är ogiltig eller 
klandra den för att värja sig mot dess rättsverkan eller skydda sig mot 
verkställighet.115

 
En skiljedom är således ogiltig om den innefattar fråga som inte är 
skiljedomsmässig, t.ex. om tvisten är indispositiv. En skiljedom är vidare 
ogiltig om den strider mot ordre public, tvisten kan t.ex. ha gällt anspråk 
som grundas på spel eller kriminella handlingar116, samt om den inte 
uppfyller föreskrifterna i LSF 31 § första stycket om skriftlighet och 
undertecknande. Ogiltigheten kan också gälla viss del av skiljedomen. 
Ogiltighetsreglerna är uppställda för att primärt skydda andra intressen än 
parternas. Avtal, som innebär att domstols möjlighet att pröva frågor om 
skiljedoms ogiltighet inskränks, är därför utan verkan.117

 

                                                 
109 Cars s. 146. 
110 Prop. 1998/99:35 s. 139. 
111 Heuman, Skiljemannarätt s. 584. 
112 Prop. 1998/99:35 s. 141. 
113 Prop. 1998/99:35 s. 234. 
114 Prop. 1998/99:35 s. 142f. 
115 Cars s. 148. 
116 Cars s. 149. 
117 Prop. 1998/99:35 s. 156ff. 
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Ogiltighetstalan kan alltså inte väckas när det gäller fall där skiljemännen 
avslagit en tillståndsansökan. De intressen som träds för när där är inte 
sådana som kan hänföras till tredje mans eller till allmänna intressen utan 
måste hänföras till partens egna intressen. 
 
I syfte att få ogiltighetsmål avgjorda snabbt och till begränsade kostnader 
stadgas i LSF 43 § att ogiltighetstalan mot en skiljedom skall tas upp direkt 
av hovrätten inom vars domkrets skiljeförfarandet har ägt rum. Är inte 
platsen för skiljeförfarandet angiven i skiljedomen får talan väckas vid Svea 
hovrätt. Hovrättens avgörande får inte överklagas, såvida inte hovrätten 
anser att det vore av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet 
prövas av Högsta domstolen. 
 

2.4.2 Klander av skiljedom 

En skiljedom som inte kan göras till föremål för en ogiltighetstalan kan i 
vissa fall upphävas via en klandertalan. Här gäller det alltså, som ovan 
angivits, inte att värna om tredje mans intressen eller allmänna intressen 
utan om hänsyn till parterna t.ex. om det förekommit något formellt fel vid 
handläggningen eller om det annars finns anledning att ifrågasätta om 
förfarandet skett på ett korrekt sätt.118 Detta medför att ett upphävande av 
skiljedom endast aktualiseras om part väcker en klandertalan enligt LSF 34 
§. Bestämmelsen om klandergrunder gäller främst skiljedomar som 
innefattar en prövning i sak av tvisten, medan skiljedomar, varigenom 
förfarandet avslutats utan någon materiell prövning (d.v.s. avvisning eller 
avskrivning) av talan kan angripas enligt LSF 36 §. Först om 36 § inte är 
tillämplig kan talan mot skiljedomen prövas enligt 34 §. Domstolen kan 
också, enligt LSF 35 §, under vissa förutsättningar ge skiljemännen 
möjlighet att läka den eller de brister som skiljedomen innehåller. Även om 
det finns grund för klander av skiljedomen behöver detta inte innebära att 
hela domen skall upphävas. Om t.ex. , enligt LSF 34 § sjätte punkten, ett fel 
i handläggningen påverkat endast en mindre post av skiljedomen kan det 
vara tillräckligt att endast denna del av domen upphävs.119 Enligt 
förarbetena120 bör regeln om klander ges en restriktiv tillämpning; svenska 
domstolar bifaller också sällan en klandertalan.121

 
Klanderreglerna har som ovan angivits, uppställts i huvudsak för att 
garantera parterna ett opartiskt och i övrigt korrekt förfarande. Parterna har 
därför rätt att disponera över dem sedan skiljedomen meddelats. I ett 
svenskt förfarande kan parterna visserligen inte på förhand- utan kännedom 
om hur skiljeförfarandet kommer att utveckla sig- avstå från tillämpningen 
av klanderreglerna med bindande verkan. I internationella tvister har det 
däremot ansetts böra vara möjligt för parterna att ingå ett sådant avtal, ett 

                                                 
118 Prop. 1998/99:35 s. 139. 
119 Cars s. 152. 
120 Prop. 1998/99:35 s. 148. 
121 Heuman, Skiljemannarätt s. 587. 
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s.k. undantagsavtal, bl.a. med hänsyn till att det vid verkställighet av 
utländska skiljedomar i de flesta länder ändå sker en viss prövning.122

 
En skiljedom, som inte kan angripas enligt LSF 36 §, skall efter klander helt 
eller delvis upphävas på talan av part i följande fall: 
 
1. om den inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna, 
2. om skiljemännen har meddelat dom efter utgången av den tid som 

parterna bestämt eller om de annars har överskridit sitt uppdrag, 
3. om skiljeförfarande enligt LSF 47 § inte borde ha ägt rum i Sverige, 
4. om en skiljeman har utsetts i strid med parternas överenskommelse 

enligt LSF, 
5. om en skiljeman på grund av någon omständighet som anges i 7 eller 8 

§§ LSF har varit obehörig, eller 
6. om det annars, utan partens vållande, i handläggningen har förekommit 

något fel som sannolikt har inverkat på utgången. 
 
Sjätte punkten, den s.k. generalklausulen, behandlar handläggningsfelen, 
och det är denna punkt som kan vara relevant för frågeställningen ovan. I 
förarbetena123 ges exempel på när denna punkt kan vara tillämplig. Bl.a. 
nämns fall där en part inte varit behörigen företrädd i skiljeförfarandet, fall 
där skiljemännen grovt missuppfattat en processhandling eller fall där 
skiljemännen nonchalerat erbjudande av viss bevisning enligt LSF 25 § 
andra stycket eller när de gjort en felbedömning när det gäller att ge tillstånd 
till en ansökan enligt 26 § om bevisupptagning vid domstol.124 
Bestämmelsen omfattar enligt förarbetena125 även det fallet att skiljemännen 
meddelat en skiljedom i själva saken när de rätteligen borde ha avvisat 
tvisten, t.ex. på grund av att lis pendens eller res judicata126 förelåg. För att 
klander skall kunna anföras uppställs vissa rekvisit. En del rekvisit är 
allmänna och gäller alla klanderpunkter. Generalklausulen innehåller dock 
även vissa ytterligare krav som måste vara uppfyllda för att den skall kunna 
tillämpas. 
 
I likhet med ogiltighetstalan skall klandertalan enligt LSF 43 § tas upp av 
hovrätten inom vars domkrets skiljeförfarandet har ägt rum eller, om platsen 
för detta inte är angiven i skiljedomen, av Svea hovrätt. Hovrättens dom får 
inte heller här överklagas, såvida inte hovrätten anser att det vore av vikt för 
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta 
domstolen. Klandertalan innebär att skiljedomen upphävs helt eller delvis. 
 
 

2.4.2.1 Generalklausulen i LSF 34 § sjätte punkten 
 

                                                 
122 Cars s. 203f. 
123 Prop. 1998/99:35 s. 147. 
124 Cars s. 159. 
125 Prop. 1998/99:35 s. 236. 
126 Arbitration in Sweden, 1984, s. 153f. 
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Generalklausulen är förmodligen den viktigaste och oftast åberopade 
klandergrunden.127 Den har dock i förhållandevis få fall lett till upphävande 
av skiljedomen.128 Bestämmelsen är allmänt hållen men, via dess särskilda 
rekvisit, inskränkt till att gälla mer kvalificerade fel.129 Det framgår av 
förarbetena att regeln skall tillämpas restriktivt.130

 
För att över huvud taget få åberopa en klandergrund krävs att den inte skall 
anses prekluderad. I LSF 34 § andra stycket återfinns den allmänna 
preklusionsregeln. Den gäller för alla uppräknade klandergrunder i 34 §, 
inte endast för sjätte punkten. Preklusionsregeln innebär att en part förlorar 
sin rätt att åberopa en klandergrundande omständighet som han genom att 
delta i förfarandet utan invändning eller på annat sätt får anses ha avstått 
från att göra gällande. Dock att en parts underlåtenhet att under förfarandet 
inlägga protest mot ett visst beslut eller en viss procedur inte utan vidare 
medför att han förlorat sin klanderrätt.131 För att preklusion skall inträda 
krävs ett konstaterande att passiviteten är att uppfatta som ett avstående, ett 
konstaterande som ofta ligger nära till hands.132 Detta uttryck innebär dock 
att man ofta kan utgå ifrån att en ren passivitet får preklusionsverkan.133 En 
part som vill förbehålla sig klanderrätt bör uttrycka sig med stor tydlighet så 
att skiljemännen och motparten förstår att parten vill tillförsäkra sig 
klanderrätt. Av protesten måste framgå vilket eller vilka beslut som parten 
inte kan godta. Det kan inte dock inte krävas någon motivering för 
protesten.134

 
I lagtexten anges att preklusion inträder om part får anses ha avstått från att 
göra omständigheten gällande. Detta innebär att det inte krävs en vilja från 
parts sida att avstå från klanderrätten och bevisning om avsaknad av sådan 
vilja saknar betydelse.135 En part måste alltså tydligt förklara att han 
protesterar mot handläggningen och att han förbehåller sig rätten att klandra 
skiljedomen, det räcker således inte med ett vagt uttryckt missnöje. En 

                                                 
127 Arbitration in Sweden, 1984, s. 150ff. samt Cars s. 158. För rättsfall på området, se t.ex. 
Påkallelse har inte skett i behörig ordning (NJA 1903 s. 326), skiljemännen har inte gett 
parterna tillfälle att i behövlig omfattning utföra sin talan (NJA 1953 s. 407, NJA 1955 s. 
224 och NJA 1965 s. 384), skiljemännen har åsidosatt parternas föreskrifter rörande 
förfarandet (NJA 1937 s. 120), skiljemännen har inte tillåtit förhör med vissa personer (RH 
1987:121), part har under förfarandet företrätts av ombud eller annan representant som 
saknat behörighet (NJA 1918 s. 324), skiljeman har inte på vederbörligt sätt deltagit i 
avgörandet (NJA 1924 s. 569: klandertalan ogillad), skiljedomen har fått annan avfattning 
än den skiljemännen enats om (NJA 1935 s. 616: klandertalan ogillad) eller skiljemännen 
har dömt i fråga som blivit avgjord genom tidigare skiljedom utan att svaranden avstått från 
att åberopa felet (NJA 1953 s. 751 och NJA 1998 s. 189). Skiljemännens avvisande av 
kvittningsinvändning, som avsåg fråga omfattad av skiljeavtalet, ansågs i NJA 2000 s. 335 
inte utgöra klandergrund enligt 21 § SML. 
128 Cars s. 158. 
129 Prop. 1998/99:35 s. 148. 
130 Prop. 1998/99:35 s. 149. 
131 Prop. 1998/99:35 s. 236. 
132 Ibid. 
133 Heuman, Skiljemannarätt s. 299. 
134 Ibid. 
135 Heuman, Skiljemannarätt s. 301. 
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förutsättning för att preklusion skall inträda är dock att parten kände till 
eller uppmärksammat den omständighet som utgör klandergrund.136

 
Ett annat krav som gäller samtliga klanderpunkter i LSF 34 § är att klander 
måste ske inom en viss tidsfrist för att kunna göras gällande.137 Talan skall 
väckas inom tre månader från den dag parten fick del av skiljedomen i dess 
slutliga lydelse. Fristen räknas från det att part delgivits domen. För att 
domstolen skall beakta att talan väckts för sent krävs invändning från 
motparten. Det skall också påpekas att försutten klanderfrist inte kan 
återställas enligt bestämmelserna i RB 58:11.138 Inte heller får part, sedan 
fristen löpt ut, åberopa ny klandergrund för sin talan. 
 
Förutom dessa ovan uppställda krav, som alltså gäller för samtliga 
klandergrunder, uppställs enligt generalklausulen ytterligare tre rekvisit: 
 
1. skiljemännen skall ha begått ett processuellt fel, 
2. den part som för klandertalan skall inte ha vållat felet, och 
3. felet skall sannolikt ha påverkat utgången. 
 

2.4.2.1.1 Kravet på att det skall ha begåtts ett processuellt fel 
 
En skiljedom kan, som ovan angivits, endast upphävas om skiljemännen 
begått ett processuellt fel, inte om en materiell fråga bedömts på ett felaktigt 
sätt. Det skall dock påpekas att processuella beslut ibland utgör en följd av 
felaktig materiell rättstillämpning.139 Som exempel på detta har nämnts det 
fallet att skiljenämnden avvisat åberopad bevisning av det skälet att den 
ansetts irrelevant, men att bevisningen skulle ha varit av betydelse om 
nämnden tolkat en lagregel eller att avtal på ett korrekt sätt. Med 
utgångspunkt från skiljemännens materiella bedömning har således det 
processuella beslutet varit välgrundat.140 Något klanderbart fel har då inte 
skett. 
 
Processuella fel kan begås i en rad olika sammanhang, här skall diskuteras 
några av de för bevisningen relevanta felen.141 Det händer att klandertalan 
grundas på att skiljemännen vägrat ta upp viss bevisning Ett beslut 
varigenom bevisning avvisas kan vara helt lagenligt i vissa fall, men i andra 
kan det vara möjligt att skiljemännen inte haft godtagbara skäl för sitt beslut 
om att förbjuda eller avvisa viss bevisning. I ett rättsfall142, avgjort enligt 
SML, ansågs att skiljemännen inte begått något klanderbart fel genom sin 
vägran att medge tillstånd till en ansökan om bevisupptagning vid domstol. 
                                                 
136 Cars s. 163. 
137 För en utförlig genomgång av talefrister inom skiljerätten, se Emilia Skog, Talefrister 
inom skiljerätten, JT 2001-02 nr. 4, s. 940ff. 
138 Cars s. 164. 
139 Heuman, Current Issues in Swedish Arbitration s. 173. 
140 Heuman, Skiljemannarätt s. 641. 
141 För en fullständig redovisning av vad som kan utgöra processuella fel, se t.ex. Heuman, 
Skiljemannarätt s. 641ff, Arbitration in Sweden s. 147ff. samt Cars s. 158ff. 
142 RH 1987:121. 
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Utgången i fallet kan förklaras av att handlingarna, vilkas innehåll inte var 
närmare känt för nämnden, endast kunde belysa eller styrka bevisteman av 
mindre vikt.143 Klanderbart fel skulle däremot kunna föreligga om de 
begärda handlingarna med okänt innehåll rör ett viktigt tema.144 Det finns 
anledning för skiljemän att vara restriktiva med att avvisa bevisning för att 
den enligt vad skiljemännen tror inte innehåller något av nämnvärd 
betydelse. Om bevisningen istället ses mot bakgrund av annan avgörande 
utredning kan den kanske komma i ett helt annat läge, om nämnden skulle 
få möjlighet att beakta denna bevisning. Enligt förarbetena145 bygger också 
den nya lagen på att skiljemännen skall vara mer generösa vid sin 
tillståndsprövning och mer restriktiva med att avvisa erbjuden bevisning.  
 
Har en skiljenämnd anledning att tro att de efterfrågade dokumenten har 
bevisbetydelse kan den inte utan klanderrisk vägra att uppmana innehavaren 
att utge dem eller att vägra ge tillstånd till bevisupptagning vid domstol. 
Klanderregeln skulle kunna tolkas så att styrkt fel från skiljenämndens sida 
föreligger om nämnden underlåtit att meddela en editionsuppmaning 
avseende handlingar med viss bevisbetydelse enligt nämndens 
uppfattning.146 Klandertalan skulle dock endast kunna bifallas om käranden 
i klanderprocessen kan göra sannolikt att avsaknaden av den skriftliga 
bevisningen i skiljetvisten med sannolikhet kan antas ha inverkat på dennas 
utgång.147 Här blir det naturligtvis av vikt att editionssökanden på ett tidigt 
stadium förebringar utredning om vad handlingarna kan innehålla. 
Sökandens utredningsbörda bör dock anses fullgjord om han gjort rimliga 
ansträngningar att försöka förklara vad de aktuella handlingarna kan 
innehålla och motparten inte velat lämna några uppgifter alls om innehållet; 
motpartens passivitet i detta avseende kan många gånger uppfattas som 
belägg för att handlingarna har bevisbetydelse och att en editionsuppmaning 
bör göras eller att tillstånd till bevisupptagning vid domstol bör ges.148 Om 
domstolen i ett klandermål anser att skiljenämnden underskattat behovet av 
domstolsmedverkan under skiljeförfarandet bör domstolen dock acceptera 
att det finns visst utrymme för sådana bedömningar, därvid skulle endast 
relativt grava felbedömningar kunna vara klandergrundande.149

 

2.4.2.1.2 Kravet på att den part som för klandertalan inte skall ha 
vållat felet 
 
Trots att det konstaterats att ett handläggningsfel föreligger innebär det inte 
att en klandertalan utan vidare skall medges. Det måste vidare konstateras 
att det aktuella handläggningsfelet inte kan hänföras till den part som söker 

                                                 
143 Denna tolkning vinner stöd av HD:s dom i rättsfallet NJA 1965 s. 384, se vidare 
Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 246. 
144 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 244f. 
145 Prop. 1998/99:35 s. 118. 
146 Heuman, Editionsförelägganden Del II s. 245. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Heuman, Skiljemannarätt s. 646. 
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få till stånd en klandertalan. Det anses att den som förorsakar ett fel inte bör 
kunna dra nytta av det förhållandet i en klanderprocess.150 Skulle så vara 
förhållandet torde detta utan tvekan kunna medföra en del processtaktiska 
överväganden!  
 
För att partens rätt att få domen upphävd skall bortfalla krävs att han genom 
culpöst handlande framkallat felet. Om han således förorsakat den oriktiga 
handläggningen på ett sätt som inte kan anses som vårdslöst, kvarstår alltså 
möjligheten att få domen upphävd.151

 
För att inte part genom otydlighet skall anses på ett culpöst sätt ha vållat 
handläggningsfelet bör han uttrycka sig på ett klart och tydligt sätt. Enligt 
motiven152 bör inte skiljedomen upphävas om skiljemännen uppfattat en 
parts rättshandling felaktigt om parten själv bidragit till felet genom att 
uttrycka sig oklart eller på ett vagt sätt. Detta bör gälla alla delar i ett 
skiljeförfarande. En part kan också bidra till ett fel genom att inte begära 
förtydligande av oklarheter och otydligheter.153

 

2.4.2.1.3 Kravet att felet sannolikt skall ha påverkat utgången. 
 
Generalklausulen skall tillämpas restriktivt och bör, som ovan angivits, 
inskränkas till att avse mera kvalificerade fel. Detta med hänsyn tagen till 
skiljeförfarandets syfte att snabbt komma fram till ett slutligt avgörande. 
Det är emellertid svårt att bedöma ett fels väsentlighet utan att samtidigt se 
på dess betydelse för utgången.154

 
I den gamla skiljemannalagen fanns ett stadgande där det angavs att fel som 
förekommit i handläggningen och som med sannolikhet kan antagas ha 
inverkat på utgången kunde göras till föremål för klandertalan155. Det 
ansågs att denna bestämmelse på ett bra sätt gjorde en avvägning mellan 
intresset av att kunna angripa väsentliga fel och av att skiljedomen blev 
slutlig. Bestämmelsen borde således behållas.156 Man eftersträvade dock att 
undvika den tvetydighet som uttrycket med sannolikhet kan antagas gett 
upphov till. Detta uttryck gav enligt förarbetena intryck av att det skulle 
vara tillräckligt att det förelegat redan en beaktansvärd möjlighet att 
utgången skulle blivit en annan för att upphäva skiljedomen157, och så var 
inte fallet. För att ett upphävande skulle kunna komma i fråga borde 
sambandet mellan felet och utgången framstå som mera påtaglig. Man ville 
alltså behålla regeln som sådan men den skulle utformas på ett sådant sätt 
att den relativa restriktivitet med vilken den skulle tillämpas klart skulle 

                                                 
150 Prop. 1998/99:35 s. 148. 
151 Heuman, Skiljemannarätt s. 639. 
152 SOU 1994:81 s. 180 samt prop. 1998/99:35 s. 148. 
153 Heuman, Current Issues in Swedish Arbitration, s. 174f. 
154 Prop. 1998/99:35 s. 148. 
155 SML 21 § första stycket fjärde punkten. 
156 Prop. 1998/99:35 s. 148. 
157 Ibid. 
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framgå. I LSF ändrades följaktligen uttrycket till att klandertalan kunde 
omfatta fel som sannolikt har inverkat på utgången. Detta uttryck innebär 
alltså en skärpning i förhållande till äldre rätt.158

 
I klandermålet har domstolen att pröva hur skiljemännen skulle ha bedömt 
tvisten om felet inte begåtts. Domstolen skall alltså inte bedöma hur den 
själv skulle ha avgjort tvisten vid en korrekt handläggning.159 Om själva 
domslutet skulle ha blivit ett annat om inte felet begåtts har utgången 
påverkats, inte annars. Exempel på fall där utgången alltid torde ha 
påverkats är fall där lis pendens eller res judicata förelegat (under 
förutsättning att inte parten kan anses ha avstått från att göra 
klandergrunden gällande). Utgången i dessa fall har ju påverkats på så sätt 
att skiljemännen felaktigt sakprövat tvisten i stället för att avvisa den.  
 
När det gäller fel av allvarligare slag presumeras ett orsakssamband mellan 
felet och utgången.160 Sådana fel skulle kunna vara t.ex. fall där en 
skiljenämnd underlåtit att beakta ett åberopat rättsfaktum, fall där 
skiljenämnden genomför en slutförhandling trots att parten haft laga förfall 
för sin utevaro161 eller fall där skiljemännen bort medge förhör med part 
bl.a. med hänsyn till att bevisvärdet av dessa uppgifter inte med säkerhet 
kunnat bedömas på förhand162. I vissa fall där felet är mindre allvarligt har 
domstolarna ogillat talan då parten inte gjort sannolikt att felet påverkat 
utgången.163

 

2.5 Fullgörelse 

Enligt RB 38:5 skall föreläggande att förete skriftlig handling innehålla 
uppgift om var och hur handlingen skall tillhandahållas. Här bör 
skiljemännen kunna påverka utlämnandet av själva handlingen, t.ex. på det 
sätt att handlingen lämnas ut direkt till skiljemännen om situationen så 
kräver.164 För att framtvinga fullgörelse har rätten också möjlighet att i 
föreläggandet bestämma vite. Följs inte föreläggandet kan rätten utsätta 
högre vite eller förordna att handlingen skall företes genom 
kronofogdemyndighetens försorg.165 Om det är lämpligare kan domstolen 
också i själva föreläggandet föreskriva att handlingen skall tillhandahållas 
via kronofogdemyndigheten. 
 

                                                 
158 Prop. 1998/99:35 s. 236. 
159 Heuman, Skiljemannarätt s. 636. 
160 Heuman, Skiljemannarätt s. 637f. 
161 Se rättsfallet NJA 1965 s. 384. 
162 Heuman, Skiljemannarätt s. 638. 
163 Se t.ex. rättsfallen NJA 1965 s. 384 samt NJA 1973 s. 740. 
164 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
165 Fitger s. 38:14b f. 
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2.6 Sammanfattning och kommentar 

Möjligheten att erhålla edition utgör utan tvivel en viktig del av 
rättssystemet; vid tvister i allmänhet och vid kommersiella sådana i 
synnerhet. Skriftlig bevisning anses överlag vara mer tillförlitlig än muntlig 
sådan. 
 
En stor del av alla tvister, framförallt kommersiella sådana, slits i 
skiljedomstol. Det är därför av stor vikt att se på möjligheterna att erhålla 
edition i dessa tvister. 
 
Avtalsfriheten i skiljeförfarande är synnerligen omfattande. Parterna har här 
möjlighet att välja vilka lagar som skall tillämpas. Avtalsfriheten begränsas 
dock av regler i nationella processlagar eller lagar om skiljeförfarande. 
Huvudregeln vid rent nationella förhållanden är att skiljenämnden skall 
tillämpa LSF:s förfaranderegler, vilka innefattar även regler om edition, 
LSF 25-26 §§. 
 
Av ovanstående framställning torde kunna konstateras att möjligheten att 
erhålla edition i svenska skiljeförfaranden är ganska god. Part har möjlighet 
att yrka att skiljemännen uppmanar part eller annan att förete dokument. För 
att skiljemännen skall kunna göra detta krävs dock att de begärda 
dokumenten har åtminstone någon relevant bevisbetydelse. Det finns även 
möjlighet att få till stånd ett editionsförhör vid domstol om så skulle krävas 
för att på ett bättre sätt kunna identifiera relevanta handlingar, under 
förutsättning att skiljemännen tillåter detta.  
 
Skiljemännen saknar dock möjlighet att, mot tredskande motpart eller tredje 
man, genomdriva edition med tvång. Detta kan tyckas vara en nackdel men 
en sådan rätt för skiljemännen infördes inte med hänsyn till rättssäkerheten. 
Part har i dessa fall erhållit möjlighet att, med skiljemännens tillstånd, 
ansöka om bevisupptagning vid domstol. För att tillstånd skall ges krävs 
även här att de begärda dokumenten har bevisbetydelse. Nekas tillstånd kan 
detta beslut inte överklagas. Eftersom skiljemännen bör vara generösa vid 
såväl sin bedömning av bevisvärdet som i sin tillståndsgivning torde goda 
förutsättningar föreligga för part att erhålla skiljemännens tillstånd i frågan. 
Skiljemännens möjligheter att avslå yrkanden om edition avseende 
handlingar av mindre betydelse eller med helt okänt innehåll begränsas 
ytterst av klanderregeln i LSF 34 §. En skiljedom kan upphävas om 
skiljenämnden vägrat efterkomma yrkande om editionsuppmaning eller 
ansökan om tillstånd angående handlingar, som senare visat sig innehålla 
uppgifter som sannolikt skulle ha medfört en annan utgång av tvisten. Det 
krävs dock att part förbehållit sig denna rätt. 
 
Domstolens roll i fall där tillstånd till bevisupptagning vid domstol 
medgivits begränsas till att endast innebära en laglighetsprövning. Om 
domstolen utfärdar ett föreläggande kan den även förordna om vite eller 
fullgörelse via kronofogdemyndighetens försorg. 
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Troligtvis finns det också möjlighet för parter att avtala om att tillstånd från 
skiljemännen när det gäller bevisupptagning vid domstol inte behövs. I så 
fall kan alltså parterna gå direkt till domstol och begära bevisupptagning. 
Skiljemännen torde då inte göra någon lämplighetsbedömning varför följden 
av ett sådant förfarande borde bli att domstolen i dessa fall måste göra både 
en lämplighetsbedömning och en laglighetsbedömning. 
 
Den i LSF 50 § nämnda möjligheten för utländsk skiljenämnd att erhålla 
svensk domstols medverkan vid bevisupptagning trots att förfarandet äger 
rum utomlands torde kunna diskuteras, särskilt eftersom en motsvarande 
regel inte torde finnas i utländska lagar.166 Detta framstår naturligtvis som 
en brist vid jämförelse med att denna möjlighet finns enligt LSF. Rent 
praktiskt kan en sådan brist leda till en stor obalans i ett skiljeförfarande. 
Följden kan bli att den ena parten framgångsrikt lyckas få domstols hjälp 
med ett editionsföreläggande i Sverige, medan den andra parten inte har 
möjlighet till denna assistans av utländska domstolar. Det kan ifrågasättas 
om ett sådant förfarande ligger i linje med den även inom skiljedomsrätten 
gällande principen om ”equality of arms”. Principen innebär ju bl.a. att 
parterna skall erbjudas samma processuella förmåner.167

 
Det skall framhållas att möjligheten att erhålla edition naturligtvis är en 
fördel, åtminstone om det används i rimlig omfattning. Institutet kan dock 
också missbrukas vilket kan påverka hela syftet med skiljeförfarande som 
en snabb och kostnadseffektiv tvistlösningsmetod. Överdrivna förfrågningar 
om edition kan både förlänga och fördyra processen. Part kan även 
obstruera på så sätt att han, av olika anledningar, undandrar sig att 
efterkomma editionsuppmaningar. Skall detta prövas även av domstol 
förlängs och fördyras processen ytterligare. Problemen skall dock inte 
överdrivas för svenskt vidkommande. 
 
Det anförda visar att skiljemännen har möjlighet att i flera avseenden 
medverka till att part och tredje man åläggs editionsskyldighet avseende en 
stor mängd dokument. Det visar också att skiljemännen har en diskretionär 
prövningsrätt som sällan begränsas av kraven på en strikt 
laglighetsprövning, vilket kan vara till fördel i många fall. 
 

                                                 
166 Heuman, Skiljemannarätt s. 688. 
167 Mustill & Boyd s. 309. 
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3 Internationella aspekter på 
edition 
En stor fördel med skiljeförfarande är den flexibilitet som 
tvistlösningsmetoden erbjuder. Detta kommer till uttryck genom den stora 
vikt som lagts vid partsautonomin.168 Regler kan i stor utsträckning 
anpassas efter parternas önskemål och efter förhållandena i den aktuella 
tvisten. 
 
I rent svenska förfaranden är det naturligt att ledning söks i 
rättegångsbalkens regler för frågor som inte uttryckligen reglerats i LSF:s 
regler.169 En sådan lösning är dock inte lika självklar i ett internationellt 
skiljeförfarande. Här kommer ofta parter, ombud och skiljemän från olika 
länder med olika rättskulturer. De skillnader rörande i synnerhet regler för 
bevisning och dess förebringande som olika rättskulturer uppvisar kan vara 
betydande och även ge upphov till problem. Två rättskulturer som brukar 
ställas mot varandra i detta avseende är civil law och common law. 
Common law representeras främst av de anglo-amerikanska länderna. 
 
Kännetecknande för civil law-länder är att det ofta uppställs olika 
begränsningar för parts rätt att framtvinga utlämnandet av olika handlingar. 
I common law-länder däremot tillåts en vidsträckt möjlighet att begära s.k. 
discovery.170 Här finns möjlighet för part att på ett tidigt stadium få en i 
princip obegränsad tillgång till motpartens handlingar. Institutet anses 
främja materiellt riktiga domar eftersom parterna är tvungna att lägga fram 
alla dokument de har.171 Parterna får också på det här sättet en objektiv 
möjlighet att på ett tidigt stadium bedöma sina chanser i en process genom 
att han får reda på motpartens styrkor och svagheter. 
 
De ovan nämnda problemen kan undvikas. Parterna kan själva komma 
överens om i vilken utsträckning edition skall tillåtas, de kan också hänvisa 
till något skiljedomsinstituts reglemente vars regler oftast omfattar även 
frågan om i vilken utsträckning edition skall tillåtas. International Bar 
Association (IBA)172 har också utarbetat ett regelverk, The 1999 IBA Rules 
on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (”IBA-
Reglerna”), som vid internationella skiljeförfaranden är tänkta att försöka 
överbrygga skillnaderna mellan de aktuella reglerna i civil law-länder och 
common law-länder. Reglerna har ansetts på ett bra sätt utgöra riktlinjer för 
hur skiljenämnder bör agera när det gäller frågan om edition i 
internationella skiljeförfaranden.173

                                                 
168 Prop. 1998/99:35 s. 43. 
169 Heuman, Skiljemannarätt s. 438. 
170 Redfern & Hunter s. 311ff. 
171 Heuman, Editionsförelägganden Del I s. 4. 
172 IBA är världens största organisation för juridiskt verksamma personer och företag. 
173 Brocker s. 24. 
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Om en part i ett internationellt skiljeförfarande lyckats få skiljenämnden att 
utfärda ett editionsföreläggande vill han naturligtvis ha möjlighet att få det 
verkställt för det fall part inte självmant överlämnar de aktuella 
dokumenten. Detta kan bli nog så komplicerat för det fall föreläggandet 
skall verkställas i ett annat land än där skiljeförfarandet äger rum. Denna 
viktiga fråga skall också diskuteras i detta kapitel. 
 

3.1 Skiljedomsinstitut 

Parter har, som ovan angivits, möjlighet att hänvisa till något 
skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Alla ledande 
skiljedomsinstituts reglementen innehåller bestämmelser som möjliggör för 
skiljemännen att tillåta edition. 
 
Vissa instituts regler, såsom The International Chamber of Commerce 
Arbitration Rules174 (”ICC Reglerna”), ger skiljenämnden och parterna 
vidsträckt möjlighet att själva bestämma i vilken omfattning edition skall 
tillämpas. Artikel 20(5) i ICC Reglerna ger skiljemännen behörighet att 
utöva en kraftig processledning på det sätt att skiljemännen kan förelägga 
parterna att inkomma med ytterligare bevisning. Med denna bestämmelse 
torde det vara klart att skiljemännen kan beordra discovery175.  
 
Reglerna i The London Court of International Artbitration reglemente 
(”LCIA Reglerna”) är mer explicita i vilken befogenhet skiljenämnden har 
när det gäller att beordra discovery. Om inte parterna avtalat annorlunda har 
således skiljenämnden enligt artikel 22 (1) i LCIA Reglerna möjlighet att 
”[…]order any party to make any property, site or thing under it´s control 
and relating to the subject matter of the arbitration available for inspection 
by the tribunal, any other party, it´s expert or any expert to the arbitral 
tribunal”.176 Jämte detta kan skiljenämnden enligt dessa regler ”[…]order 
any party to produce…any documents or classes of documents in their 
possession, custody or power which the Arbitral Tribunal determines to be 
relevant”.177 Dessa artiklar verkar vara klart inspirerade av common law-
traditionen på området. Reglerna balanseras dock upp av att skiljemännen 
skall ge parterna”[…]a reasonable opportunity to state their views” innan en 
sådan åtgärd vidtages. 
 
I The American Arbitration Association International Arbitration Rules178 
(”AAA Reglerna”) artikel 19 (2) stadgas att ”The tribunal may order a party 
to deliver to the tribunal and to the other parties a summary of the 
documents and other evidence which that party intends to present in support 
                                                 
174 Reglerna finns tillgängliga på ICC:s hemsida, www.iccwbo.org/index_court.asp. 
175 Hjerner, Jarvin, Bagner, Internationella handelskammarens skiljedomsregler, s. 93. 
176 Se LCIA Reglerna art. 22 (1) (d). Reglerna finns tillgängliga på LCIA:s hemsida, 
www.lcia-arbitration.com/lcia/. 
177 Se LCIA Reglerna art. 22 (1) (e). 
178 Reglerna finns tillgängliga på AAA:s hemsida, www.adr.org/index2.1.jsp. 
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of its claim, counterclaim or defence”. Här finns alltså möjlighet att utfå en 
översikt över partens alla handlingar. Artikel 19 (3) stadgar att 
skiljenämnden ”[…]at any time during the proceedings…may order parties 
to produce other documents, exhibits or other evidence it deems necessary 
or appropriate”. Som synes är även dessa regler influerade av common law- 
systemet. 
 
Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut179 (”SHS 
Reglerna”) innehåller få bestämmelser om bevisning. 26 § stadgar att 
”Parterna skall på anmodan av skiljenämnden ange den bevisning de vill 
åberopa och vad som skall styrkas med varje särskilt bevis samt förete den 
skriftliga bevisning som åberopas”. Frågan om i vilken utsträckning edition 
skall tillåtas berörs inte specifikt i dessa regler men torde i slutändan styras 
av LSF:s regler, d.v.s. lex fori. 
 

3.2 The 1999 IBA Rules on the Taking of 
Evidence in International Commercial 
Arbitration  

Som ovan angivits kan det uppstå problem vid internationella 
skiljeförfaranden när det gäller bevisningen och dess företeende. Parter, 
ombud och skiljemän från olika länder och med olika rättskulturer har ofta 
olika förväntningar på hur denna del av processen skall hanteras. För att 
försöka överbrygga och förekomma denna typ av problem har IBA utarbetat 
ett regelverk, The 1999 IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Commercial Arbitration (”IBA Reglerna”), som avser att 
överbrygga skillnaderna och harmonisera reglerna om bevisning i olika 
rättstraditioner genom att erbjuda parterna balanserade lösningar på frågor 
som inte regleras av de tillämpliga förfarandereglerna eller i nationell 
lagstiftning.180 Dessa regler är inte avsedda att reglera förfarandet i alla dess 
delar utan endast att vara ett komplement till nationell lagstiftning och av 
parterna valda förfaranderegler. Reglerna viker för tvingande nationell lag. 
Vid konflikt med andra förfaranderegler föreskrivs att skiljenämnden skall 
söka finna en lösning som överensstämmer med ändamålet bakom både IBA 
Reglerna och förfarandereglerna.181 Reglerna antogs av IBA Council den 1 
juni 1999.  
 
Redan 1983 antog IBA Supplementary Rules Governing the Presentation 
and Reception of Evidence in International Commercial Arbitration men 
med hänsyn till den snabba utveckling av skiljemannarätten som skett efter 
det att dessa regler utarbetats, framträdde ett behov av revidering. Denna 

                                                 
179 Reglerna finns tillgängliga på SHS hemsida, www.sccinstitute.com/se/Startsida/. 
180 Jfr. preambeln till IBA Reglerna. Se även art. 2 (1). Dessa regler bifogas som bilaga till 
denna framställning, men kan också återfinnas på IBA:s hemsida www.ibanet.org. 
181 Preambeln paragraf 2. Se även art. 2. 
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revidering resulterade i de nya IBA Reglerna från 1999.182 Reglerna avser 
muntlig-, skriftlig- och sakkunnig-bevisning men i det följande kommer 
endast de artiklar relevanta för edition av skriftliga handlingar att beröras. 
 

3.2.1 Reglernas tillämpningsområde 

Utgångspunkten är att IBA Reglerna skall tillämpas efter parternas 
överenskommelse.183 Genom att hänvisa till dessa regler ökar 
förutsägbarheten i skiljeförfarandet.184 Överenskommelse om att tillämpa 
dessa regler kan ske såväl före som efter det att tvist uppstått. Man kan 
hänvisa till hela regelverket eller endast till vissa särskilt valda delar.185

 
Enligt artikel 2(1) kan även skiljemännen hänvisa till dessa regler. 
Ordalydelsen verkar medge att detta kan ske även utan parternas 
överenskommelse därom. I preambeln uttrycks dock klart att reglerna är 
avsedda att tillämpas framförallt mellan parter från olika rättskulturer. 
Detta torde innebära att skiljemännen bör begränsa sig till att hänvisa till 
dessa regler endast i skiljeförfaranden där just sådana förutsättningar är för 
handen. 
 

3.2.2 Bevisreglerna angående skriftlig bevisning 

Bevisreglerna angående skriftlig bevisning finns i artikel 3 i IBA Reglerna. 
En grundprincip bakom dessa regler är den som stadgas i preambeln punkt 
4, ”The taking of evidence shall be conducted on the principle that each 
Party shall be entitled to know, reasonably in advance of any Evidentiary 
Hearing, the evidence on which the other Parties rely”.  
 
För att part skall få framställa ett editionsyrkande måste flera krav uppfyllas. 
För det första måste editionsyrkandet framställas inom den tid som 
skiljenämnden anvisar.186 Om en part överskrider denna tid kan 
skiljenämnden avvisa yrkandet på formella grunder.187 För det andra skall 
den editionssökande parten identifiera de begärda handlingarna, ange på 
vilket sätt de begärda dokumenten är relevanta för utgången av målet samt 
ange varför motparten antas inneha eller kontrollera dem.188 Parten kan 

                                                 
182 Hans Bagner, Jonas Rosengren, Nya bevisregler för internationella skiljeförfaranden, 
JT nr. 2, 2000-01, s. 431. 
183 IBA Reglerna art. 2 (1). 
184 Hans Bagner, Jonas Rosengren, Nya bevisregler för internationella skiljeförfaranden, 
JT nr. 2, 2000-01, s. 432. 
185 Preambeln paragraf 2. 
186 Art. 3 (2). 
187 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 417, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
188 Art. 3 (3). 
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begära att utfå antingen ett specifikt dokument eller en begränsad specifik 
kategori av dokument.189

 
Identifikationskravet kan uppfyllas på så sätt att den editionssökande anger 
vem som har skrivit det begärda dokumentet och/eller mottagaren av 
dokumentet, datum eller tidsrymd inom vilket dokumentet upprättades samt 
dokumentets presumerade innehåll.190 Dessa krav har uppställts i syfte att 
förhindra s.k. fishing expeditions, vittgående generella 
editionsförelägganden, som inte har annat syfte än att möjliggöra för part 
som saknar bevisning att komma i besittning av sådan hos motparten.191

 
Som ovan angivits har det också uppställts ett krav på att den 
editionssökande parten skall ange på vilket sätt de begärda dokumenten är 
relevanta för utgången av målet. Detta för att innehållet i de begärda 
handlingarna måste hänföra sig till de processuella eller materiella 
påståendena i den editionssökande partens talan.192 Endast när detta har 
konstaterats kan skiljenämnden besluta om relevansen av de begärda 
dokumenten och då antingen bifalla eller avslå yrkandet. Detta innebär 
också att det inte finns anledning att begära ett editionsföreläggande alltför 
tidigt i processen. Skiljemännen måste ju kunna bedöma relevansen i de 
begärda dokumenten och detta kan ju inte göras förrän parterna lagt fram sin 
talan i tillräcklig omfattning. 
 
Inte bara part utan också skiljenämnden har möjlighet att framställa ett 
editionsyrkande.193 Här finns således en möjlighet för skiljenämnden att 
bedriva en stark processledning och själva införa bevisning i 
skiljeförfarandet. Denna möjlighet anses befogad eftersom skiljemännen, 
med alla medel, bör klarlägga och utreda alla fakta i målet.194 
Skiljenämnden måste också här hålla sig till kraven i artikel 3(3) samt även 
beakta invändningar från part.  
 
Skiljenämnden har inte någon generell kompetens att besluta om åtgärder 
som berör tredje man; nämndens kompetens härrör ju exklusivt från 
skiljeavtalet mellan parterna. Om part inom ramen för skiljeförfarandet 
efterfrågar dokument som innehas av tredje man har inte skiljenämnden 
möjlighet att förelägga denne att förete det aktuella dokumentet. Finns 
möjlighet till bevisupptagning under medverkan av domstol enligt 
förfarandelandets processlag eller lag om skiljeförfarande, kan part be 

                                                 
189 Art. 3 (3) (a). 
190 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 418, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
191 Hans Bagner, Jonas Rosengren, Nya bevisregler för internationella skiljeförfaranden, 
JT nr. 2, 2000-01, s. 434. 
192 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 419, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
193 Art. 3 (9). 
194 Jfr. ICC Reglerna art. 20. 
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skiljenämnden vända sig till behörig domstol och begära detta. Det krävs 
dock att skiljenämnden anser att de efterfrågade dokumenten är relevanta 
för saken för att part skall ha denna möjlighet.195 Företer tredje man inte de 
efterfrågade dokumenten får inte skiljenämnden dra negativa slutsatser i 
bevishänseende p.g.a. detta förhållande.196 Allmänna bevisrättsliga regler 
skall då appliceras.197

 
Part som motsätter sig ett editionsyrkande måste skriftligt meddela 
skiljenämnden detta inom den tid som skiljenämnden anvisar.198 Parts 
passivitet i detta hänseende betraktas som ett avstående av rätten att invända 
mot editionsyrkandet.199 Sker invändning av part efter den av skiljenämnden 
anvisade tiden behöver inte nämnden ta hänsyn till den.200 Ett 
editionsyrkande skall endast bifallas om de omständigheter part avser att 
bevisa med handlingarna är relevanta och av betydelse för avgörande av 
saken. Denna prövning skall ske ex officio av skiljemännen som sedan har 
att besluta huruvida ett yrkande skall bifallas eller ej.201 Skiljenämnden 
skall, innan de avgör frågan om edition skall bifallas eller ej, höra 
parterna.202 Detta kan ske muntligt eller skriftligt.203

 
Part kan göra processuella och materiella invändningar mot ett 
editionsyrkande. De processuella invändningar en part kan framföra följer 
av artikel 3(2) och (3). Invändning kan här göras om att den editionssökande 
parten inte hållit sig inom den av skiljemännen anvisade tiden eller att de 
formella kraven i artikel 3(3) (a-c) inte uppfyllts. De materiella 
invändningar som part kan göra gällande mot ett editionsyrkande är de som 
finns listade i artikel 9(2).204

 

3.2.2.1 Invändningar mot editionsyrkande enligt IBA Reglerna 
art. 9 
 
Invändningarna i artikel 9(2) (a-g) gäller generellt för alla bevismedel som 
regleras av IBA Reglerna. Skiljenämnden skall applicera dessa regler på 
eget initiativ eller efter invändning från part. Med stöd av dessa regler kan 
skiljenämnden avslå en begäran om att utfå en handling om det anses att 
                                                 
195 Art. 3 (6). 
196 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 426, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
197 Ibid. 
198 Art. 3 (5). 
199 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 421, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
200 Ibid. 
201 Ibid s. 423. Se även art. 3 (6). 
202 Art. 3 (6). 
203 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 423, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
204 Art. 3 (5). 
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dokumentet inte är tillräckligt relevant för saken205; om den finner att någon 
form av kvalificerad sekretess eller företagshemlighet föreligger206; om 
arbetet med att ta fram handlingen framstår som oskäligt betungande för 
motparten207; om dokumentet försvunnit eller förstörts208 samt om 
”considerations of fairness or equality of the Parties” skulle kräva detta. 
Med denna sista punkt menas framförallt situationer där parterna inte 
behandlats på ett likvärdigt sätt i editionsfrågan, t.ex. beroende på skillnader 
i nationell rätt.209

 
I många fall kan de invändningar part gör gällande mot editionsyrkandet 
endast avgöras efter en granskning av handlingarna.210 Enligt artikel 3(7) 
kan skiljenämnden i dessa fall, efter konsultation med parterna, tillsätta en 
oberoende expert som skall granska handlingarna och sedan rapportera sina 
slutsatser till skiljenämnden.211 Bestämmelsen är dock förbehållen 
”exceptional circumstances”. Vad som skulle kunna utgöra ”exceptional 
circumstances” definieras inte. För det fall skiljenämnden förelägger part att 
förete sekretesskyddad information kan den också föreskriva att sådan 
information skall behandlas på särskilt sätt, t.ex. genom att förordna om att 
endast en av skiljenämnden särskilt utsedd expert skall få tillgång till dem. 
Experten har sedan, med beaktande av de särskilda sekretesskraven, att 
presentera sin slutsats inför skiljenämnden och parterna. För dessa fall gäller 
inte regeln i artikel 3(6).212

 
Om skiljenämnden finner att editionsyrkandet bör bifallas skall den 
förelägga part att utge handlingen. Skulle part inte efterkomma 
föreläggandet har skiljemännen inga tvångsmedel att tillgå. Skiljenämnden 
har dock möjlighet att ”[…]infer that such document would be adverse to 
the interest of that Party”.213

 

                                                 
205 Art. 9 (2) (a). 
206 Art. 9 (2) (b) och (e-f). När det gäller p. (b) definieras inte ”legal impediment or 
privilege” utan hänvisar till ”the legal or ethical rules determined by the Arbitral Tribunal 
to be applicable”, men det kan tänkas innefatta t.ex. privata minnesanteckningar, se 
Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 427, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
207 Art. 9 (2) (c). För svenk rätt i detta avseende, se rättsfallet NJA 1998 s. 834. 
208 Art. 9 (2) (d). 
209 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 428, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. Jfr. här LSF 50 §. 
210 Hans Bagner, Jonas Rosengren, Nya bevisregler för internationella skiljeförfaranden, 
JT nr. 2, 2000-01, s. 434. 
211 Jfr. Heuman, Skiljemannarätt s. 464 samt Heuman, Editionssökandens moment 22 och 
yrkeshemligheter, JT 1995-96 s. 454f. 
212 Arbitration International vol. 18 nr. 4, 2002, s. 430, Hilmar Raeschke-Kessler,The 
Production of Documents in International Arbitration- A Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence. 
213 Art. 9 (4). 
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Alla dokument som företes i ett skiljeförfarande enligt IBA Reglerna är 
sekretesskyddade.214 Sekretesskyddet omfattar både skiljenämnden och 
parterna. 
 

3.3 Verkställighet av editionsförelägganden i 
internationella skiljeförfaranden 

Internationella skiljeförfaranden är per definition gränsöverskridande, de 
inbegriper ofta parter från olika länder. En skiljenämnd utfärdar ofta 
editionsförelägganden som berör parter i flera olika länder; platsen för 
själva skiljeförfarandet är ofta inte samma plats som den där dokumenten 
finns. Frågan om möjligheten att verkställa editionsförelägganden i 
internationella skiljeförfaranden blir därför viktig. Det skall dock redan här 
konstateras att det saknas särskilda internationella konventioner som 
behandlar denna fråga. Det blir därför av intresse att utreda om en sådan 
möjlighet existerar under någon annan redan befintlig konvention. Den i 
princip enda konvention som skulle kunna erbjuda en sådan möjlighet är 
1958 års New York- konvention om erkännande och verkställighet av 
utländska skiljeavtal och skiljedomar (”New York- konventionen”). Det 
skall här utredas om en sådan möjlighet existerar under denna konvention. 
 

3.3.1 New York- konventionen 

En av skiljeförfarandets största fördelar är förekomsten av multi- och 
bilaterala internationella konventioner. Till skiljeförfarandets attraktivitet 
har i allra högsta grad bidragit 1958 års New York- konvention om 
erkännande och verkställighet av utländska skiljeavtal och skiljedomar 
(”New York- konventionen”). Konventionen har beskrivits som ”[…]the 
most successful international instrument in the field of arbitration, and 
perhaps could lay claim to be the most effective instance of international 
legislation in the entire history of commercial law”.215 Konventionen gör det 
möjligt att få en skiljedom erkänd och verkställd i de mer än 120 stater216 
som anslutit sig till konventionen. Kan denna konvention tillämpas även när 
det gäller verkställighet av editionsförelägganden? 
 
New York- konventionen tillämpas på skiljedomar (”awards”) som är 
bindande (”binding”) för parterna.217 Konventionen definierar inte närmare 
vad som skall anses utgöra ”awards”. Det finns dock inget i förarbetena till 
konventionen som skulle utesluta dess tillämplighet när det gäller 
verkställighet av interims- eller deldomar.218 En av de ledande 

                                                 
214 Art. 3 (12). 
215 Journal of International Arbitration vol. 6 nr. 2, 1989, s. 49, Michael John Mustill, 
Arbitration: History and Background. 
216 I februari 2002. Sverige tillträdde konventionen den 28 januari 1972. 
217 Jfr. New York- konventionen art. V.1 (e). För en kommentar till denna art. se van den 
Berg s. 331ff. 
218 Brocker s. 29. 
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kommentatorerna när de gäller New York- konventionen, Professor Albert 
Jan van den Berg har sagt att ”In principle, the Convention does not 
preclude the recognition and enforcement of a partial award, i.e. an award in 
which part of the dispute is finally resolved”.219 För att New York- 
konventionen skall vara tillämplig även när det gäller editionsförelägganden 
krävs alltså att två frågor utreds: 
 
1. kan ett editionsföreläggande utgöra en ”arbitral award” såsom är tänkt i 

konventionens art. I.1?; 
 
2. utgör ett editionsföreläggande ett beslut som är ”final”?.220 
 
För besvarandet av dessa frågor finns två rättsfall av betydelse. Det ena är 
det s.k. Resorts International-fallet221, avgjort av Australiens Supreme 
Court, och det andra är det s.k. Publicis-fallet, avgjort av U.S Court of 
Appeal222. Dessa rättsfall skall kortfattat återges och kommenteras här 
nedan. 
 

3.3.1.1 Resorts International- fallet 
 
Sökanden var här ett amerikanskt företag som hade ingått ett licensavtal 
med ett australiensiskt företag. Avtalet innehöll en skiljeklausul som 
föreskrev skiljeförfarande i USA under AAA:s reglemente. Sökanden 
lyckades från skiljenämnden utverka en ”interim arbitration order and 
award” som tillät en vidsträckt möjlighet till discovery hos motparten, 
vilken sökanden nu ville få verkställt i Australien. 
 
Australian Supreme Court uttalade i fallet att ”These orders were 
interlocutory and procedural in nature and in no way purported to finally 
resolve the dispute or legal rights between the parties”.223

 
Domstolen avslog således denna begäran om verkställighet. Supreme Court 
ansåg att en ”award” som skall kunna verkställas måste vara ”final” och 
”binding” för parterna. En ”interlocutory order” (vilket ett föreläggande om 
edition utgör) som kan upphävas, återkallas eller förändras av 
skiljenämnden som utfärdat det ansågs inte uppfylla kraven på ”final” och 
”binding”. Domstolen ansåg alltså inte att New York- konventionen var 

                                                 
219 van den Berg, The New York Convention: Summary of Court Decisions, (1996) ASA 
Special Series Nr. 9 s. 46-58. 
220 Journal of International Arbitration vol. 18 nr. 5, 2002, s. 521, Tijana Kojovic´, Court 
Enforcement of Arbitral Decisions on Provisional Relief, How Final is Provisional?. Det 
skall tilläggas att konventionen i sig inte innehåller kravet på att en ”award” skall vara 
”final”. Detta krav förutsätts dock enligt art. V.1 (e), se ibid s. 523. 
221 Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums 
(Australasia) Pyt. Ltd., (1993) 118 ALR 655 (Lexis). 
222 Publicis Communication v. True North Communications Inc., 206 F.3d 725 (7th Cir. 
III.2000). 
223 Journal of International Arbitration vol. 18 nr. 5, 2002, s. 521, Tijana Kojovic´, Court 
Enforcement of Arbitral Decisions on Provisional Relief, How Final is Provisional?. 
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tillämplig i fallet eftersom åtgärden i fråga inte på ett slutgiltigt sätt 
reglerade någon fråga mellan parterna.224

 

3.3.1.2 Publicis- fallet 
 
I detta fall hade skiljenämnden förelagt part att förete skatteredovisningar 
avseende ett joint venture. Föreläggandet avsåg en specifik kategori av 
dokument. Föreläggandet var undertecknat av skiljenämndens ordförande 
”for and on behalf” även för resterande skiljemän (vilka bekräftade detta)225, 
och angav på ett tydligt sätt att föreläggandet skulle efterkommas innan 
resterande frågor skulle avgöras i skiljeförfarandet. Även i detta fall var 
frågan huruvida New York- konventionen kunde tillämpas för verkställighet 
av en ”order”, i detta fall i USA, avgiven av en i utlandet sittande 
skiljenämnd.226

 
Publicis hävdade att föreläggandet endast angivits vara en ”order”, inte en 
”award”, och som sådan var den varken ”final” eller ”binding” för parterna. 
Domstolen var dock av motsatt ståndpunkt. Den amerikanska domstolen 
uttalade att det viktiga inte var vilket namn skiljenämndens avgörande bar. 
Det viktiga var huruvida avgörandet innebar att det på ett för parterna 
slutligt och bindande sätt reglerade den aktuella frågan. Domstolen uttalade 
här att […]the tribunals order resolved the dispute or; was supposed 
to,…Producing the documents was not just some procedural matter- it was 
the very issue True North wanted arbitrated”.227 Domstolen ansåg i fallet att 
denna ”order” i själva fallet utgjorde en partial award, d.v.s. en deldom, och 
som sådan kunde den också verkställas under New York- konventionen. 
 
För att besvara de två frågeställningarna ovan så visar alltså dessa rättsfall 
att editionsförelägganden inte kan utgöra en ”arbitral award” såsom är tänkt 
i konventionens art. I.1. Inte heller utgör ett editionsföreläggande ett beslut 
som är ”final” enligt New York- konventionen. 
 
Rättsfallen visar dock att en ”partial award” (deldom) kan verkställas under 
New York- konventionen. För att avgöra huruvida en fråga skall anses 
utgöra en ”order” eller en ”partial award” skall domstolen se till innebörden 
av det förelagda; är det så att åtgärden på ett slutligt sätt löser en fråga 
mellan parterna är det en ”partial award” och som sådan kan den alltså 
verkställas under New York- konventionen.228 Det skall dock konstateras att 
det idag inte existerar någon erkänd effektiv mekanism när det gäller 
verkställighet av editionsförelägganden i internationella skiljeförfaranden. 
                                                 
224 Ibid s. 521ff. 
225 Stockholm Arbitration Report 2001:1, s. 51, Robert H. Smit & Alan Turner, 
Enforcement by U.S. Courts of International Arbitration Interim Orders and Awards Under 
the New York Convention: Publicis Communication v. True North Communications Inc. 
226 Ibid s. 47ff. 
227 Brocker s. 30. 
228 Stockholm Arbitration Report 2001:1, s. 47ff., Robert H. Smit & Alan Turner, 
Enforcement by U.S. Courts of International Arbitration Interim Orders and Awards Under 
the New York Convention: Publicis Communication v. True North Communications Inc. 
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3.4 Sammanfattning och kommentar 

Internationella skiljeförfaranden är per definition gränsöverskridande och 
kan ge upphov till särskilda problem. Parter, ombud och skiljemän kommer 
ofta från olika länder med olika rättskulturer där stora skillnader, i synnerhet 
för bevisningen och dess förebringande, gör sig gällande; framförallt gäller 
det olika förväntningar på hur bevisning och därtill relaterade frågor skall 
behandlas. Common law- och civil law systemen brukar ställas mot 
varandra i detta avseende. Den vidsträckta möjlighet att begära discovery 
som finns i common law- länderna existerar inte i länder med civil law- 
systemet. 
 
Det finns dock olika sätt att undkomma dessa problem. Parterna kan t.ex. 
föreskriva att ett visst skiljedomsinstituts reglemente skall tillämpas på 
förfarandet eller så kan de hänvisa till IBA-Reglerna. Dessa regler är tänkta 
att försöka överbrygga de inbyggda motsättningar som finns mellan 
common law- och civil law systemen när det gäller just bevisningen och 
dess företeende. Genom att förse parter och skiljemän med färdiga lösningar 
av annars intrikata problem kommer reglerna att bidra till att 
förutsägbarheten i internationella skiljeförfaranden ökar. Reglerna kommer 
också att bespara internationella skiljemän både tid och arbete vilket i sin 
tur kan bidra till att kostnaderna för skiljeförfarandet hålls nere.  
 
IBA reglerna innehåller även regler som ger part rätt att göra invändning 
mot ett föreläggande om edition.229 Det är dock upp till skiljemännen att 
avgöra huruvida invändningen skall äga bärkraft eller ej. IBA Reglerna ger 
inte skiljemän befogenhet att använda tvångsmedel mot part som inte 
efterkommer ett editionsföreläggande från skiljemännen. Den enda sanktion 
som står skiljemännen till buds i detta läge att möjligheten att dra negativa 
slutsatser i bevishänseende mot den obstruerande parten. Detta kan i många 
fall tyckas otillfredsställande. Part som begärt edition har ofta ett starkt 
intresse av att få se de begärda dokumenten och det kan därför tyckas att 
den sanktion som står till buds inte är tillräcklig. Detta väcker frågan om 
verkställighet av editionsförelägganden i internationella skiljeförfaranden. 
Existerar en sådan möjlighet? Frågan är praktiskt viktig då det i 
internationella skiljeförfaranden inte är ovanligt att skiljeförfarandet äger 
rum i ett land medan parterna har hemvist i ett annat land/länder. Som ovan 
redovisats finns det idag ingen möjlighet att få ett editionsföreläggande 
utfärdat av en internationell skiljenämnd verkställt.230 
Editionsförelägganden utfärdade av internationella skiljenämnder är i sig 
alltså inte verkställbara men, som Publicis- fallet utvisar, är s.k. partial 
awards verkställbara under New York- konventionen om erkännande och 
verkställighet av utländska skiljeavtal och skiljedomar. Domstolen i fallet 
ansåg att den ”order” som den internationella skiljenämnden utfärdat, vilken 

                                                 
229 IBA Reglerna art. 9 (4). 
230 Inte i annat land än i det där skiljeförfarandet äger rum. 
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innebar att part skulle förete vissa specifika dokument, i själva verket 
utgjorde en partial award, d.v.s. en deldom, oavsett att skiljenämnden kallat 
den ”order”. Den efterfrågade åtgärden löste på ett slutligt sätt en fråga 
mellan parterna och därmed var också kraven på ”award” och ”binding” 
(vilket i sig innebär ett krav på att åtgärden även skall vara ”final”) i 
konventionen uppfyllda. Eftersom New York- konventionen inte utesluter 
verkställighet av partial awards231 kunde denna ”order” alltså verkställas 
under konventionen. 
 
Den lösning som anges i rättsfallet kan dock inte anses utgöra en effektiv 
och tillfredsställande mekanism för att lösa problemet med verkställighet av 
editionsförelägganden i internationella skiljeförfaranden. Det kan tyckas 
vara en brist att det i ett sådant utpräglat internationellt förfarande, som ju 
skiljeförfarandet ändå får anses utgöra, inte finns någon reglering angående 
denna praktiskt viktiga fråga. I detta hänseende är man alltså helt och hållet 
utlämnad till motpartens ”goda vilja” att uppfylla ålägganden enligt ett av 
skiljenämnden utfärdat editionsföreläggande. 
 

                                                 
231 Van den Berg, The New York Convention: Summary of Court Decisions, (1996) ASA 
Special Series Nr. 9 s. 46-58. 
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4 Konklusioner och avslutande 
diskussion 
I avsnitt 1.1 angavs som ett av framställningens syften att utreda hur frågan 
om edition av skriftliga handlingar inom svensk skiljedomsrätt hanteras. 
Eftersom skiljeförfarandet utgör även en internationellt erkänd 
tvistlösningsmetod angavs som ett andra syfte att redogöra för vissa 
frågeställningar som hänför sig till det internationella planet. Två frågor 
lyftes här fram: frågan om hur olikheter när det gäller bevisningen och dess 
företeende skall hanteras när skiljeförfarandet inbegriper parter och/eller 
skiljemän från olika rättskulturer samt den mycket intressanta frågan om 
verkställighet av editionsförelägganden utfärdade av skiljenämnder i 
internationella skiljeförfaranden. Det finns nu anledning att avsluta arbetet 
med denna framställning genom att återknyta till de sålunda formulerade 
syftena. 
 
Den genomförda utredningen av svensk skiljedomsrätts reglering av 
processuell edition torde ha visat att en part i ett svenskt skiljeförfarande bör 
ha god chans att nå framgång med ett yrkande om edition. Systemet tar på 
ett välbalanserat sätt hänsyn till både den sökande parten och den förelagde 
parten. Eftersom det är parterna som skall svara för bevisningen i 
skiljeförfarandet är det också av vikt att part får tillgång till den bevisning 
han anser sig behöva. Part har möjlighet att yrka att skiljenämnden 
uppmanar motpart eller annan att förete de begärda dokumenten. Det enda 
krav som uppställs här är att handlingen skall äga betydelse som bevis. 
Kravet synes vara ett rimligt sådant då processen annars kunde onödigt 
förlängas och fördyras om parter skulle ges möjlighet att komma med 
överdrivna och ovidkommande förfrågningar om edition. Skiljemännens 
bedömning av bevisvärdet bör dock vara generös. Här torde skiljemännen 
alltså stå något friare i sin bedömning än vad en domstol skulle i en 
motsvarande situation. Part har också möjlighet att, med skiljemännens 
tillstånd, begära editionsförhör inför domstol. Syftet med detta är att 
möjliggöra formuleringen av ett mer precist editionsyrkande. Denna 
möjlighet skall dock inte förväxlas med den som finns i många common 
law- länder; där tillåts vidlyftiga editionsyrkanden, s.k. fishing expeditions, 
där motpart kan åläggas att utge en förteckning över alla för tvisten 
relevanta handlingar som han innehar. Bestämmelsen om editionsförhör 
torde därför böra begränsas till att användas endast i en restriktiv 
omfattning. 
 
Dessa ovan angivna möjligheter förutsätter dock att den förelagde parten 
frivilligt företer de aktuella dokumenten. Skiljemännen har ingen möjlighet 
att tillgripa tvångsåtgärder mot en tredskande part. Den enda sanktion som 
står skiljemännen till buds är möjligheten att dra negativa slutsatser i 
bevishänseende av dokumentet. Detta är dock inte alltid tillräckligt. För 
sökanden är det oftast av mer intresse att verkligen få tillgång till de begärda 
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dokumenten. Den ovan nämnda regleringen har därför kompletterats med en 
möjlighet för part att söka bevisupptagning under medverkan av domstol. 
Ett krav för detta är dock att skiljenämnden ger sitt tillstånd till åtgärden. 
Skiljenämnden skall härvid göra en lämplighetsprövning; men om 
invändning görs av part , t.ex. att den begärda handlingen är 
sekretesskyddad, kan skiljenämnden göra även en laglighetsprövning. Även 
lämplighetsprövningen bör vara generös varför goda förutsättningar torde 
föreligga att erhålla ett sådant tillstånd. Ett avslag på en tillståndsansökan 
kan emellertid inte överklagas. Framställningen har dock visat att part har 
möjlighet att i dessa fall förbehålla sig rätten att klandra en kommande 
skiljedom där skiljenämnden vägrat efterkomma en ansökan om tillstånd 
angående handlingar, som senare visat sig innehålla uppgifter som sannolikt 
skulle ha medfört en annan utgång av tvisten. I vissa grövre fall presumeras 
ett sådant samband. Den aktuella klanderregeln torde i dessa fall vara den 
s.k. generalklausulen i LSF 34 § sjätte punkten. 
 
Domstolens roll när tillstånd givits till en ansökan om bevisupptagning vid 
domstol begränsar sig till att utgöra en laglighetsprövning, den skall alltså 
endast pröva om det föreligger något laga hinder för åtgärden. Härvid har de 
att ta hänsyn till eventuella invändningar från part om att t.ex. den begärda 
handlingen utgör företagshemlighet. Trots en invändning av detta slag skall 
domstolen utföra en intresseavvägning då sådana dokument ändock kan 
företes om synnerliga skäl föreligger.  
 
Som ovan angivits utgör skiljeförfarande även en internationellt erkänd 
tvistlösningsmetod. I internationella skiljeförfaranden kan finnas andra 
frågor angående edition som en part bör fundera över, innan skiljeavtal 
ingås eller när skiljeförfarande inleds. 
 
När det gäller de internationella frågeställningarna har framställningen pekat 
på att det vid internationella skiljeförfaranden kan uppstå problem när det 
gäller bevisningen och dess företeende. Parter från olika rättskulturer kan ha 
olika syn på hur bevisfrågorna bör hanteras. De största skillnaderna i detta 
avseende uppvisas här mellan länder med common law- systemet, vilka 
tillåter en mycket extensiv tillämpning av edition, s.k. discovery, och länder 
med civil law- systemet, vilka (i förhållande till common law- länderna) 
tillåter en förhållandevis restriktiv tillämpning av möjligheten att erhålla 
edition. Trots att vi dag upplever en gradvis ökande harmonisering av 
processuella regler angående bevisning och dess företeende i internationell 
skiljedomsrätt kvarstår ändå stora skillnader mellan de båda 
rättskulturerna.232

 
Med detta som bakgrund är det inte svårt att inse att det kan uppstå problem 
angående omfattningen av edition i ett skiljeförfarande mellan t.ex. en 
amerikansk part och en tysk part och där skiljemännen kommer både från 

                                                 
232 Journal of International Arbitration vol. 17 nr. 2, 2000, s. 29, Peter R. Griffin, Recent 
Trends in the Conduct of International Arbitration- Discovery Procedures and Witness 
Hearings. 
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USA och Tyskland. Parter kan dock förebygga problem av detta slag. I 
framställningen har föreslagits två möjliga åtgärder: antingen att hänvisa till 
ett skiljedomsinstitut vars regler man tycker är lämpliga eller att hänvisa till 
IBA Reglerna. Det lämpligaste är naturligtvis att parterna överenskommer 
om detta redan i skiljeavtalet men sådan överenskommelse kan också göras 
sedan tvist uppstått. När det gäller IBA Reglerna torde skiljenämnden enligt 
ordalydelsen i art. 2(1) kunna tillämpa dessa regler, i internationella 
skiljeförfaranden där två rättskulturer möts, även utan sådan 
överenskommelse mellan parterna. 
 
Genom att hänvisa till något av de ovan föreslagna regelverken kommer 
förutsebarheten i internationella skiljeförfaranden att öka. På detta sätt kan 
också kostnaderna för skiljeförfarandet hållas nere, en inte helt oviktig 
aspekt när det gäller just skiljeförfarande då det här är parterna som står för 
alla kostnader i förfarandet. Dessa kostnader kan i många fall uppgå till 
betydande belopp. 
 
IBA Reglerna erbjuder dock ingen lösning för det fall den förelagde inte 
frivilligt företer de efterfrågade dokumenten. Liksom i svenska 
skiljeförfaranden finns ingen möjlighet för skiljenämnder i internationella 
förfaranden att använda tvångsåtgärder i dessa fall. För dessa situationer 
föreskriver IBA Reglerna, liksom de svenska reglerna, en möjlighet för 
skiljenämnden att dra negativa slutsatser i bevishänseende av dokumentet. 
Denna möjlighet står dock endast öppen om det är en motpart som förelagts, 
inte om det gäller ett föreläggande mot tredje man. Som ovan angivits kan 
dock detta vara en otillfredsställande lösning för en sökande som verkligen 
har behov av att få tillgång till de efterfrågade dokumenten. För de fall den 
förelagde har hemvist i det land där skiljeförfarandet äger rum uppstår inga 
problem. Här kan sökanden, med skiljenämndens tillstånd, söka 
bevisupptagning under medverkan av domstol, förutsatt att denna möjlighet 
existerar enligt detta lands nationella processlag eller lag om 
skiljeförfarande. Äger skiljeförfarandet rum i t.ex. Sverige står alltså denna 
möjlighet öppen för part enligt LSF 26 §. Problem uppstår dock i fall där 
den förelagde har hemvist i annat land än det land där skiljeförfarandet äger 
rum. Frågan här gäller alltså möjligheten att erhålla verkställighet utomlands 
av editionsförelägganden utfärdade av internationella skiljenämnder.  
 
Det skall redan här påpekas att för det fall den förelagde parten i ett 
internationellt skiljeförfarande har hemvist i Sverige, en sökande har 
möjlighet att, efter erforderligt tillstånd av skiljenämnden, söka 
bevisupptagning under medverkan av svensk domstol.233 Erhålles ett 
editionsföreläggande av den svenska domstolen kan ett sådant föreläggande 
naturligtvis också verkställas i Sverige, och om behov finns, även med hjälp 
av svenska verkställande myndigheter. Sverige torde vara ensamt om att ha 
en sådan reglering.234 Som ovan anförts kan denna reglering leda till en stor 
obalans i ett förfarande. En part som inte är svensk kan, efter tillstånd av 
                                                 
233 LSF 50 §. 
234 Heuman, Skiljemannarätt s. 688. 
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skiljemännen, vid svensk domstol ansöka om edition, och t.o.m. 
verkställighet, hos motpart med svensk hemvist, medan svensk part inte har 
motsvarande möjlighet i motpartens hemland. Lämpligheten i en sådan regel 
kan diskuteras, särskilt med hänsyn till principen om ”equality of arms” som 
gäller för skiljeförfaranden såväl som för domstolsförfaranden. Så länge inte 
andra länder åtagit sig en motsvarande skyldighet att bistå internationella 
skiljeförfaranden kan frågan ställas om denna bestämmelse borde behållas. 
De argument som anges för bestämmelsen i förarbetena235, bl.a. Sveriges 
allmänt sett positiva attityd till rättsligt samarbete, torde inte överväga 
nackdelarna av den obalans som denna regel kan ge upphov till. 
 
När det så gäller verkställighet av editionsförelägganden i internationella 
skiljedomstvister i andra fall än det ovan nämnda har framställningen visat 
att en sådan möjlighet inte existerar. Den möjlighet som eventuellt kunde 
tänkas finnas var att få editionsförelägganden utfärdade av internationella 
skiljenämnder verkställda under New York- konventionen. Men som de 
ovan diskuterade rättsfallen Resort International och Publicis visat existerar 
inte denna möjlighet. Publicis- fallet visar klart New York- konventionens 
användbarhet och begränsningar i sammanhanget. Publicis- fallet öppnar 
dock en liten möjlighet till verkställighet: om de begärda dokumenten så att 
säga är ”nyckeln” i tvisten så kan en part erhålla en deldom; denna deldom 
kan sedan verkställas under New York- konventionen. Denna lösning 
framstår dock som otillfredsställande. Det kan tyckas vara en brist att, när 
det gäller en så erkänd internationell tvistlösningsmetod som 
skiljeförfarande, inte finns någon reglering angående en så praktiskt viktig 
fråga som verkställighet av internationella editionsförelägganden. 

                                                 
235 Prop. 1998/99:35 s. 197. 
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Bilaga A: IBA RULES ON THE 
TAKING OF EVIDENCE IN 
INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION 

(Adopted by the IBA Council on June 1, 1999) 

Preamble 
1. These IBA Rules on the Taking of Evidence in International 

Commercial Arbitration (the ”IBA Rules of Evidence”) are intended to 
govern in an efficient and economical manner the taking of evidence in 
international commercial arbitrations, particularly those between Parties 
from different legal traditions. They are designed to supplement the legal  
provisions and the institutional or ad hoc rules according to which the 
Parties are conducting their arbitration. 

2. Parties and Arbitral Tribunals may adopt the IBA Rules of Evidence, 
in whole or in part, to govern arbitration proceedings, or they may vary 
them or use them as guidelines in developing their own procedures. The 
Rules are not intended to limit the flexibility that is inherent in, and an 
advantage of, international arbitration, and Parties and Arbitral Tribunals 
are free to adapt them to the particular circumstances of each arbitration. 

3. Arbitral Tribunals are encouraged to identify to the Parties, as soon 
as each Arbitral Tribunal considers it appropriate, the issues that it may 
regard as relevant and material to the outcome of the case, including 
issues where a preliminary determination may be appropriate. 

4. The taking of evidence shall be conducted on the principle that each 
Party shall be entitled to know, reasonably in advance of any Evidentiary 
Hearing, the evidence on which the other Parties rely. 

Article 1 – Definitions 

”Arbitral Tribunal” means a sole arbitrator or a panel of arbitrators 
validly deciding by majority or otherwise; 

”Claimant” means the Party or Parties who commenced the arbitration 
and any Party or Parties who, through joinder or otherwise, becomes 
aligned with such Party or Parties; 

”Document” means a writing of any kind, whether recorded on paper, 
electronic means, audio or visual recordings or any other mechanical 
or electronic means of storing or recording information; 

”Evidentiary Hearing” means any hearing, whether or not held on 
consecutive days, at which the Arbitral Tribunal receives oral 
evidence; 

”Expert Report” means a written statement by a Tribunal- Appointed 
Expert or a Party- Appointed Expert submitted pursuant to the IBA 
Rules of Evidence; 
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”General Rules” mean the institutional or ad hoc rules according to 
which the Parties are conducting their arbitration; 

”Party” means a party to the arbitration; 
”Party- Appointed Expert” means an expert witness presented by a Party. 
”Request to Produce” means a request by a Party for a procedural order 

by which the Arbitral Tribunal would direct another Party to produce 
documents; 

”Respondent” means the Party or Parties against whom the Claimant 
made its claim, and any Party who, through joinder or otherwise, 
becomes aligned with such Party or Parties, and includes a 
Respondent making a counter- claim; 

”Tribunal- Appointed Expert” means a person or organization appointed 
by the Arbitral Tribunal in order to report to it on specific issues 
determined by the Arbitral Tribunal. 

Article 2 – Scope of Application 

1. Whenever the Parties have agreed or the Arbitral Tribunal has 
determined to apply the IBA Rules of Evidence, the Rules shall govern 
the taking of evidence, except to the extent that any specific provision of 
them may be found to be in conflict with any mandatory provision of law 
determined to be applicable to the case by the Parties or by the Arbitral 
Tribunal. 

2. In case of conflict between any provisions of the IBA Rules of 
Evidence and the General Rules, the Arbitral Tribunal shall apply the 
IBA Rules of Evidence in the manner that it determines best in order to 
accomplish the purposes of both the General Rules and the IBA Rules of 
Evidence, unless the Parties agree to the contrary. 

3. In the event of any dispute regarding the meaning of the IBA Rules 
of Evidence, the Arbitral Tribunal shall interpret them according to their 
purpose and in the manner most appropriate for the particular arbitration. 

4. Insofar as the IBA Rules of Evidence and the General Rules are 
silent on any matter concerning the taking of evidence and the Parties 
have not agreed otherwise, the Arbitral Tribunal may conduct the taking 
of evidence as it deems appropriate, in accordance with the general 
principles of the IBA Rules of Evidence. 

Article 3– Documents 

1. Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, each Party shall 
submit to the Arbitral Tribunal and to the other Parties all documents 
available to it on which it relies, including public documents and those in 
the public domain, except for any documents that have already been 
submitted by another Party. 

2. Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, any Party may 
submit to the Arbitral Tribunal a Request to Produce. 

3. 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 
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narrow and specific requested category of documents, that are 
reasonably believed to exist; 

(b) a description of how the documents requested are relevant and 
material to the outcome of the case; and 

(c) a statement that the documents requested are not in the possession, 
custody or control of the requesting Party, and of the reason why that 
Party assumes the documents requested to be in the possession, 
custody or control of the other Party. 

4. Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, the Party to whom 
the Request to Produce is addressed shall produce to the Arbitral 
Tribunal and to the other Parties all the documents requested in its 
possession, custody or control as to which no objection is made. 

5. If the Party to whom the Request to Produce is addressed has 
objections as to some or all of the documents requested, it shall state 
them in writing to the Arbitral Tribunal within the time ordered by the 
Arbitral Tribunal. The reasons for such objections shall be any of those 
set forth in article 9.2. 

6. The Arbitral Tribunal shall, in consultation with the Parties and in 
timely fashion, consider the Request to Produce and the objections. The 
Arbitral Tribunal may order the Party to whom such Request is addressed 
to produce to the Arbitral Tribunal and to the other Parties those 
requested documents in its possession, custody or control as to which the 
Arbitral Tribunal determines that: 

(i) the issues that the requesting Party wishes to prove are relevant and  
material to the outcome of the case, and 

(ii) none of the reasons for objection set forth in Article 9.2 apply. 

7. In exceptional circumstances, if the propriety of an objection can 
only be determined by review of the document, the Arbitral Tribunal may 
determine that it should not review the document. In that event, the 
Arbitral Tribunal may, after consultation with the Parties, appoint an 
independent and impartial expert, bound to confidentiality, to review any 
such document and to report on the objection. To the extent that the 
objection is upheld by the Arbitral Tribunal the expert shall not disclose 
to the Arbitral Tribunal and to the other Parties the contents of the 
documents reviewed. 

8. If a Party wishes to obtain the production of documents from a 
person or organization who is not a Party to the arbitration and from 
whom the Party cannot obtain the documents on its own, the Party may, 
within the time ordered by the Arbitral Tribunal, ask it to take whatever 
steps are legally available to obtain the requested documents. The Party 
shall identify the documents in sufficient detail and state why such 
documents are relevant and material to the outcome of the case. The 
Arbitral Tribunal shall decide on this request and shall take the necessary 
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steps if in its discretion it determines that the documents would be 
relevant and material. 

9. The Arbitral Tribunal , at any time before the arbitration is 
concluded, may request a Party to produce to the Arbitral Tribunal and to 
the other Parties any documents that it believes to be relevant and 
material to the outcome of the case. A Prty may object to such a request 
based on any of the reasons set forth in aArticle 9.2. If a Party raises such 
an objection , the Arbitral Tribunal shall decide whether to order the 
production of such documents based upon the considerations set forth in 
Article 3.6 and if the Arbitral Tribunal considrs it appropriate, through 
the use of the procedures set forth in Article 3.7. 

10. Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, the Parties may 
submit to the Arbitral Tribunal and the other Parties any additional 
documents which they believe have become relevant and material as a 
consequence of the issues raised in documents, Witness statements, in 
Expert Reports or in other submissions of the Parties. 

11. If copies are submitted or produced, they must conform fully to the 
originals. At the request of the Arbitral Tribunal, any original must be 
presented for inspection. 

12. All documents produced by a Party pursuant to the IBA Rules of 
Evidence (or by a non- Party pursuant to Article 3.8) shall be kept 
confidential by the Arbitral Tribunal and by the other parties and they 
shall be used only in connection with the arbitration. 

Article 4– Witnesses of Fact 

1. Within the time ordered by the Arbitral Tribunal, each Party shall 
identify the witnesses on whose testimony it relies and the subject matter 
of that testimony. 

2. Any person may present evidence as a witness, including a Party or a 
Party’s officer, employee or other representative. 

3. It shall not be improper for a Party, its officers, employees, legal 
advisors or other representatives to interview its witnesses or potential 
witnesses. 

4. The Arbitral Tribunal may order each Party to submit within a 
specified time to the Arbitral Tribunal and to the other Parties a written 
statement (the ”Witness Statement”) by each witness  on whose 
testimony it relies, except for those witnesses whose testimony is sought 
pursuant to Article 4.10. If Evidentiary Hearings are organized on 
separate issues (such as liability and damages), the Arbitral Tribunal or 
the Parties by agreement may schedule the submission of Witness 
Statements separately for each Evidentiary Hearing. 

5. Each Witness Statement shall contain: 

(a) the full name and address of the witness, his or her present and past  
relationship (if any) with any of the Parties, and a description of his 
or her background, qualifications, training and experience, if such a 
description may be relevant and material to the dispute or to the 
contents of the statement; 
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(b) a full and detailed description of the facts, and the source of the 
witness’s information as to those facts, sufficient to serve as that 
witness’s evidence in the matter in dispute; 

(c) an affirmation of the truth of the statement; and 

(d) the signature of the witness and its date and place. 

6. If Witness Statements are submitted, any Party may, within the time 
ordered by the Arbitral Tribunal, submit to the Arbitral Tribunal and to 
the other Parties revised or additional Witness Statements, including 
statements from witnesses not previously named, so long as any such 
revisions or additions only respond to matters contained in another 
Party’s Witness Statement or Expert Report and such matters have not 
been previously presented in the arbitration. 

7. Each witness who has submitted a Witness Statement shall appear 
for testimony at an Evidentiary Hearing, unless the Parties agree 
otherwise. 

8. If a witness who has submitted a Witness Statement does not appear 
without a valid reason for testimony at an Evidentiary Hearing, except by 
agreement of the Parties, the Arbitral Tribunal shall disregard that 
Witness Statement unless, in exceptional circumstances, the Arbitral 
Tribunal determines otherwise. 

9. If the Parties agree that a witness who has submitted a Witness 
Statement does not need to appear for testimony at an Evidentiary 
Hearing, such an agreement shall not be considered to reflect an 
agreement as to the correctness of the content of the Witness Statement. 

10. If a party wishes to present evidence from a person who will not 
appear voluntarily at its request, the Party may, within the time ordered 
by the Arbitral Tribunal , ask it to take whatever steps are legally 
available to obtain the testimony of that person. The Party shall identify 
the intended witness, shall describe the subjects on which the witness’s 
testimony is sought and shall state why such subjects are relevant and 
material to the outcome of the case. The Arbitral Tribunal shall decide on 
this request and shall take the necessary steps if in its discretion it 
determines that the testimony of that witness would be relevant and 
material. 

11. The Arbitral Tribunal may, at any time before the arbitration is 
concluded, order any Party to provide, or use its best efforts to provide 
the appearance for testimony at an Evidentiary Hearing of any witness, 
including one whose testimony has not yet been offered. 

Article 5– Party- Appointed Experts 

1. A Party may rely on a Party- Appointed Expert as a means of 
evidence on specific issues. Within the time ordered by the Arbitral 
Tribunal, a Party- Appointed Expert shall submit an Expert Report. 

2. The Expert Report shall contain: 
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(a) the full name and address of the Party- Appointed Expert, his or her 
present and past relationship (if any) with any of the Parties, and a 
description of his or her background, qualifications, training and 
experience; 

(b) a statement of the facts on which he or she is basing his or her 
expert opinions and conclusions; 

(c) his or her expert opinions and conclusions, including a description 
of the method, evidence and information used in arriving at the 
conclusions; 

(d) an affirmation of the truth of the Expert Report; and 

(e) the signature of the Party- Appointed Expert and its date and place. 

3. The Arbitral Tribunal in its discretion may order that any Party- 
Appointed Experts who have submitted Expert Reports on the same or 
realated issues meet and confer on such issues. At such meeting, the 
Party- Appointed Experts shall attempt to reach agreement on those 
issues as to which they had differences of opinion in their Expert 
Reports, and they shall record in writing any such issues on which they 
reach agreement. 

4. Each Party- Appointed Expert shall appear for testimony at an 
Evidentiary Hearing, unless the parties agree otherwise and the Arbitral 
Tribunal accepts this agreement. 

5. If a Party- Appointed Expert does not appear without a valid reason 
for testimony at an Evidentiary Hearing, except by agreement of the 
Parties accepted by the Arbitral Tribunal, the Arbitral Tribunal shall 
disregard his or her Expert Report unless, in exceptional circumstances, 
the Arbitral Tribunal determines otherwise. 

6. If the Parties agree that a Party- Appointed Expert does need to 
appear for testimony at an Evidentiary Hearing, such an agreement shall 
not be considered to reflect an agreement to the correctness of the 
content of the Expert Report. 

Article 6– Tribunal- Appointed Experts 

1. The Arbitral Tribunal, after having consulted with the Parties, may 
appoint one or more independent Tribunal- Appointed Experts to report 
to it on specific issues designated by the Arbitral Tribunal. The Arbitral 
Tribunal shall establish the terms of reference for any Tribunal- 
Appointed Expert report after having consulted with the Parties. A copy 
of the final terms of reference shall be sent by the Arbitral Tribunal to the 
Parties. 

2. The Tribunal- Appointed Expert shall, before accepting appointment, 
submit to the Arbitral Tribunal and to the Parties a statement of his or her 
independence from the Parties and the Arbitral Tribunal. Within the time 
ordered by the Arbitral Tribunal, the Parties shall inform the Arbitral 
Tribunal whether they have any objections to the Tribunal- Appointed 
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Expert’s independence. The Arbitral Tribunal shall decide promptly 
whether to accept any such objection. 

3. Subject to the provisions of Article 9.2, the Tribunal- Appointed 
Expert may request a Party to provide any relevant and material 
information or to provide access to any relevant documents, goods, 
samples, property or site for inspection. The authority of a Tribunal- 
Appointed Expert to request such information or access shall be the same 
as the authority if the Arbitral Tribunal. The Parties and their 
representatives shall have the right to receive any such information and 
to attend any such inspection. Any disagreement between a Tribunal- 
Appointed Expert and a Party as to the relevance, materiality or 
appropriateness of such a request shall be decided by the Arbitral 
Tribunal, in the manner provided in Articles 3.5 through 3.7. The 
Tribunal- Appointed Expert shall record in the report any non- 
compliance by a party with an appropriate request or decision by the 
Arbitral Tribunal and shall describe its effects on the determination of the 
specific issue. 

4. The Tribunal- Appointed Expert shall report in writing to the 
Arbitral Tribunal. The Tribunal- Appointed Expert shall describe in the 
report the method, evidence and information used in arriving at the 
conclusions. 

5. The Arbitral Tribunal shall send a copy of such Expert Report to the 
Parties. The Parties may examine any document that the Tribunal- 
Appointed Expert has examined and any correspondence between the 
Arbitral Tribunal and the Tribunal- Appointed Expert. Within the time 
ordered by the Arbitral Tribunal , any Party shall have the opportunity to 
respond to the report in a submission by the Party or through an Expert 
Report by a Party- Appointed Expert. The Arbitral Tribunal shall send 
the submission or Expert Report to the Tribunal- Appointed Expert and 
to the other Parties. 

6. At the request of a Party or of the Arbitral Tribunal, the Tribunal- 
Appointed Expert shall be present at an Evidentiary Hearing. The 
Arbitral Tribunal may question the Tribunal- Appointed Expert, and he 
or she may be questioned by the Arbitral Tribunal or by the Parties or by 
any Party- Appointed Expert on issues raised in the Parties’ submissions 
or in the Expert Reports made by the Party- Appointed Experts. 

7. Any Expert Report made by a Tribunal- Appointed Expert and its 
conclusions shall be asessed by the Arbitral Tribunal with due regard to 
all circumstances of the case. 

8. The fees and expenses of a Tribunal- Appointed Expert, to be funded 
in a manner determined by the Arbitral Tribunal, shall form part of the 
costs of the arbitration. 

Article 7– On Site Inspection 

Subject to the provisions of Article 9.2, the Arbitral Tribunal may, at the 
request of a Party or on its own motion, inspect or require inspection by a 
Tribunal- Appointed Expert of any site, property, machinery or any other 
goods or process, or documents, as it deems appropriate. The Arbitral 
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Tribunal shall, in consultation with the Parties, determine the timing and 
arrangement for the inspection. The Parties and their representatives shall 
have the right to attend any such inspection. 

Article 8– Evidentiary Hearing 

1. The Arbitral Tribunal shall at all times have complete control over 
the Evidentiary Hearing. The Arbitral Tribunal may limit or exclude any 
question to answer by or the appearance of a witness (which term 
includes, for the purposes of this Article, witnesses of fact and any 
Experts), if it considers such question, answer or appearance to be 
irrelevant, immaterial, burdensome, duplicative or covered by a reason 
for objection set forth in Article 9.2. Questions to a witness during direct 
and re- direct testimony may not be unreasonably leading, unless 
authorized by the Arbitral Tribunal. 

2. The Claimant shall ordinarily first present the testimony of its 
witnesses, followed by the Respondent presenting testimony of its 
witnesses, and then by the presentation by Claimant of rebuttal 
witnesses, if any. Following direct testimony, any other Party may 
question such witness, in order to be determined by the Arbitral Tribunal. 
The Party who initially presented the witness shall subsequently have the 
opportunity to ask additional questions on the matters raised in the other 
Parties’ questioning. 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 presented by different Parties be questioned at the same time 
and in confrontation with each other. The Arbitral Tribunal may ask 
questions to a witness at any time. 

3. Any witness providing testimony shall first affirm, in a manner 
determined appropriate by the Arbitral Tribunal, that he or she is telling 
the truth. If the witness has submitted a Witness Statement or an Expert 
Report, the witness shall confirm it. The Parties may agree or the Arbitral 
Tribunal may order that the Witness Statement or Expert Report shall 
serve as that witness’s direct testimony. 

4. Subject to the provisions of Article 9.2, the Arbitral Tribunal may 
request any person to give oral or written evidence on any issue that the 
Arbitral Tribunal considers to be relevant and material. Any witness 
called and questioned by the Arbitral Tribunal may also be questioned by 
the Parties. 

Article 9– Admissibility and Assassement of Evidence 

1. The Arbitral Tribunal shall determine the admissibility, relevance, 
materiality and weight of evidence. 

2. The Arbitral Tribunal shall, at a request of a Party or on its own 
motion, exclude from evidence or production any document, statement, 
oral testomony or inspection for any of the following reasons: 

(a) lack of sufficient relevance or materiality; 
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(b) legal impediment or privilege under the legal or ethical rules 
determined by the Arbitral Tribunal to be applicable; 

(c) unreasonable burden to produce the requested evidence; 

(d) loss or destruction of the document that has been reasonably shown 
to have occurred; 

(e) grounds of commercial or technical confidentiality that the Arbitral 
Tribunal determines to be compelling; 

(f) grounds of special political or institutional sensitivity (including 
evidence that has been classified as secret by a government or a 
public international institution) that the Arbitral Tribunal determines 
to be compelling; or 

(g) considerations of fairness or equality of the Parties that the Arbitral 
Tribunal determines to be compelling. 

3. The Arbitral Tribunal may, where appropriate, make necessary 
arrangements to permit evidence to be considered subject to suitable 
confidentiality protection. 

4. If a Party fails without satisfactory explanation to produce any 
document requested in a Request to Produce to which it 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 document 
would be adverse to the interests of that Party. 

5. If a Party fails without satisfactory explanation to make available any 
other relevant evidence, including testimony, sought by one Party to 
which the party to whom the request was addressed has not objected in 
due time or fails to make available any evidence, including testimony, 
ordered by the Arbitral Tribunal to be produced, the Arbitral Tribunal 
may infer that such evidence would be adverse to the interests of that 
Party. 

 56



Litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 
Prop. 1998/99:35  Ny lag om skiljeförfarande 
 
SOU 1995:65 Näringslivets tvistlösning. 

Slutbetänkande av 
skiljedomsutredningen 

 
SOU 1994:81  Ny lag om skiljeförfarande. 

Delbetänkande av 
skiljedomsutredningen 

 
Övrig litteratur 
 
Bagner, Hans; Rosengren, Jonas Nya bevisregler för internationella 

skiljeförfaranden, Juridisk Tidskrift 
nr. 2, 2000-01. 

 
van den Berg, Albert Jan The New York Convention: 

Summary of Court Decisions, 
(1996), ASA Special Series nr. 9. 

 
van den Berg, Albert Jan The New York Arbitration 

Convention of 1958, T.M.C. Asser 
Institute, Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1981 [citat: van den 
Berg]. 

 
 
Brocker, Stefan Discovery in International 

Arbitration- the Swedish Approach, 
Stockholm Arbitration Report 
2001:2 [citat: Brocker]. 

 
Cars, Thorsten Lagen om skiljeförfarande- En 

kommentar, Fakta Info Direkt 
Sweden AB, Stockholm, 1999 
[citat: Cars]. 

 
Fitger, Peter Rättegångsbalken, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 1998 [citat: 
Fitger]. 

 
 

 57



Griffin, Peter R. Recent Trends in the Conduct of 
International Arbitration- 
Discovery Procedures and Witness 
Hearings, Journal of International 
Arbitration vol. 17 nr. 2, 2000. 

 
Heuman, Lars Skiljemannarätt, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 1999 [citat: 
Skiljemannarätt]. 

 
Heuman, Lars Editionssökandens Moment 22 och 

yrkeshemligheter, Juridisk Tidskrift 
1995-96. 

 
 
Heuman, Lars Current Issues in Swedish 

Arbitration, Juristförlaget, 
Stockholm, Sweden and Kluwer 
Law and Taxation Publishers, 
Deventer, The Netherlands, 1990 

 
Heuman, Lars Editionsförelägganden i 

civilprocesser och skiljetvister, Del 
I och II, Juridisk Tidskrift, 1989-90 
[citat: Editionsförelägganden Del I, 
citat: Editionsförelägganden Del 
II]. 

 
Hjerner, Lars A.E; Jarvin, Sigvard;  
Bagner, Hans Internationella handekskammarens 

skiljedomsregler, andra upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm, 
2001. 

 
Holtzmann, Howard M;   
Neuhaus, Joseph E. A Guide to The UNCITRAL Model 

Law on International Commercial 
Arbitration- Legislative History 
and Commentary, T.M.C. Asser 
Instituut, Kluwer Law and Taxation 
Publishers, The Netherlands, 1994 
[citat: Holtzmann & Neuhaus]. 

 
Kojovic´, Tijana Court Enforcement of Arbitral 

Decisions on Provisional Relief. 
How Final is Provisional, Journal 
of International Arbitration vol. 18 
nr. 5, 2001. 

 

 58



Lindell, Bengt Civilprocessen, Iustus Förlag AB, 
Uppsala, 1998 [citat: Lindell]. 

 
Maniruzzaman, A.F.M. Choice of Law in International 

Contracts- Some Fundamental 
Conflict of Law Issues, Journal of 
International Arbitration vol. 16 nr. 
4, 1999. 

 
Mustill, Michael John Arbitration: History and 

Background, Journal of 
International Arbitration vol. 6 nr. 
2, 1989. 

Mustill, Michael John; 
Boyd, Stewart Crawford The law and practice of 

commercial arbitration in England, 
Butterworths, London, 1989 [citat: 
Mustill & Boyd]. 

 
 
Raeschke- Kessler, Hilmar The Production of Documents in 

international Arbitration- A 
Commentary on Article 3 of the 
New IBA Rules of Evidence, 
Arbitration International vol. 18 nr. 
4, 2002. 

 
Redfern, Alan; Hunter, Martin Law and Practice of International 

Commercial Arbitration, Third 
edition, Sweet & Maxwell, 
London, 1999 [citat: Redfern & 
Hunter], 

 
Schöldström, Patrik The Arbitrators Mandate- A 

comparative Study of Relationships 
in Commercial Arbitration under 
the Laws of England, Germany, 
Sweden and Switzerland, 
Rättsvetenskapliga Biblioteket, 
Stockholms Universitet, 
Stockholm, 1998 [citat: 
Schöldström]. 

 
Skog, Emilia Talefrister inom skiljerätten, 

Juridisk Tidskrift 2001-02 nr. 4. 
 
Smit, Robert H.; Turner, Alan Enforcement by U.S. Courts of 

International Arbitration Interim 
Orders and Awards under the New 

 59



York Convention: Publicis 
Communication v. True North 
Communications Inc., Stockholm 
Arbitration Report 2001:1.  

 
Stockholm Chamber of Commerce Arbitration in Sweden, Stockholm 

1984. 
 
Zekos, Georgios I. Problems of Applicable Law in 

Commercial and Maritime 
Arbitration, Journal of International 
Arbitration vol. 16 nr. 4, 1999. 

 
Internet- adresser 
 
American Arbitration Association (AAA) www.adr.org
 
International Bar Association (IBA)  www.ibanet.org
 
International Chamber of Commerce (ICC) www.iccwbo.org
 
Kluwer Law International              www.kluwerarbitration.com
 
London Court of International Arbitration (LCIA) www.lcia-

arbitration.com 
 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut www.sccinstitute.com
 
Skiljedomsreglementen 
 
Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Antagna av 
Stockholms Handelskammare och i kraft fr.o.m. den 1 april 1999. 
 
Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce. I kraft 
fr.o.m. 1 januari 1998. 
 
The International Arbitration Rules of the American Arbitration 
Assocaiation. Såsom ändrade och ikraftträdda 1 november 2001. 
 
The Rules of the London Court of International Arbitration. Såsom ändrade 
och ikraftträdda fr.o.m. 1 januari 1998. 
 

 60

http://www.adr.org/
http://www.ibanet.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.kluwerarbitration.com/
http://www.lcia-/
http://www.sccinstitute.com/


Rättsfallsförteckning 
Svenska rättsfall 
Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 
NJA 1903 s. 326 

NJA 1918 s. 324 

NJA 1924 s. 569 

NJA 1935 s. 616 

NJA 1937 s. 120 

NJA 1953 s. 407 

NJA 1953 s. 751 

NJA 1955 s. 224 

NJA 1965 s. 384 

NJA 1973 s. 740 

NJA 1995 s. 347 

NJA 1998 s. 189 

NJA 1998 s. 590 (I) 

NJA 1998 s. 834 

NJA 1998 s. 829 

NJA 2000 s. 335 

 
Högsta Domstolen (HD): opublicerade domar 
Ö 2306/83 
 
Rättsfall från tingsrätterna 
T 112/74 
 
Rättsfall från hovrätterna (RH) 

RH 1987:121 

RH 1997:46 

RH 1997:109 

 

 

 61



Utländska rättsfall 
 
Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort 
Condominiums (Australasia) Pty. Ltd., (1993) 118 ALR 655 (Lexis) 
[Australian Supreme Court]. 

Publicis Communication v. True North Communications Inc., 206 F.3d 725 
(7th Cir. III.2000) [U.S. Court of Appeal]. 

 62


	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning
	1.1 Syfte och problemställningar
	1.2 Avgränsningar
	1.3 Material och metod
	1.4 Disposition

	2 Processuell edition i skiljeförfarande enligt svensk rätt
	2.1 Tillämplig lag
	2.1.1 Tillämplig lag på förfarandet

	2.2 Edition enligt LSF utan domstols medverkan
	2.2.1 Skiljenämndens befogenheter enligt LSF 25 §
	2.2.2 Begränsningar i skiljenämndens befogenhet
	2.2.3 Editionsförhör inför skiljenämnden

	2.3 Edition enligt LSF med domstols medverkan
	2.3.1 Skiljenämndens befogenheter enligt LSF 26 §
	2.3.1.1 Skiljemännens tillstånd
	2.3.1.2 Identifieringskravet
	2.3.1.3 Sekretesskyddad information

	2.3.2 Domstolens prövning
	2.3.2.1 Inskränkningar i editionsplikten

	2.3.3 Svensk domstols medverkan vid bevisupptagning enligt L

	2.4 Skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom
	2.4.1 Skiljedoms ogiltighet
	2.4.2 Klander av skiljedom
	2.4.2.1 Generalklausulen i LSF 34 § sjätte punkten
	2.4.2.1.1 Kravet på att det skall ha begåtts ett processuell
	2.4.2.1.2 Kravet på att den part som för klandertalan inte s
	2.4.2.1.3 Kravet att felet sannolikt skall ha påverkat utgån



	2.5 Fullgörelse
	2.6 Sammanfattning och kommentar

	3 Internationella aspekter på edition
	3.1 Skiljedomsinstitut
	3.2 The 1999 IBA Rules on the Taking of Evidence in Internat
	3.2.1 Reglernas tillämpningsområde
	3.2.2 Bevisreglerna angående skriftlig bevisning
	3.2.2.1 Invändningar mot editionsyrkande enligt IBA Reglerna


	3.3 Verkställighet av editionsförelägganden i internationell
	3.3.1 New York- konventionen
	3.3.1.1 Resorts International- fallet
	3.3.1.2 Publicis- fallet


	3.4 Sammanfattning och kommentar

	4 Konklusioner och avslutande diskussion
	Bilaga A: IBA RULES ON THE TAKING OF EVIDENCE IN INTERNATION
	Preamble
	Article 1 – Definitions
	Article 2 – Scope of Application
	Article 3– Documents
	Article 4– Witnesses of Fact
	Article 5– Party- Appointed Experts
	Article 6– Tribunal- Appointed Experts
	Article 7– On Site Inspection
	Article 8– Evidentiary Hearing
	Article 9– Admissibility and Assassement of Evidence



	Litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning
	Svenska rättsfall
	Nytt Juridiskt Arkiv (NJA)
	Högsta Domstolen (HD): opublicerade domar
	Rättsfall från tingsrätterna
	Rättsfall från hovrätterna (RH)

	Utländska rättsfall



