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Koreferenten, advokat Lars Lindencrone Petersen, Danmark:

I referentens indlæg behandles spørgsmålet i tre hovedafsnit: 
Specialistviden til sagens oplysning
Specialistviden på dommersædet
Samspillet mellem sagkyndige sagsoplysere og sagkyndige dommere
Jeg vil strukturere mine bemærkninger på samme måde.

1. Specialistviden til sagens oplysning

Det tema, der slås an i afsnittet om sagkyndiges bistand ved oplysning af en civil sag, er, 
om denne bistand bør tage form af, at sagkundskaben tilføres i form af domstolsudmeldte 
skønsmænd (denne term har i dansk ret med virkning fra 1. juli 2014 afløst det mindre 
mundrette syns- og skønsmænd), i form af ekspertvidne, som parterne selv har udpeget, eller 
muligt en kombination af de to.

Dansk ret har traditionelt bekendt sig til skønsmodellen med domstolsudpegede 
sagkyndige, og diskussionen af, om partsudpegede vidner bør tillades, er forholdsvis ny. 
Ved overvejelsen af årsagen til, at diskussionen i det hele taget er dukket op, må man tage 
udgangspunkt i, at dommere traditionelt læger overordentlig stor vægt på de svar, som 
skønsmanden afgiver. Det siges ofte – og ikke helt i spøg – at det reelt er skønsmanden, som 
afgør sagen. Det er for så vidt naturligt, at dommeren ved sin afgørelse læner sig også kraftigt 
op ad skønsmandens erklæring – det må kræve særlige omstændigheder, hvis dommeren 
skulle sætte skønsmandens sagkundskab til side til fordel sin egen opfattelse. Reglerne 
om syn og skøn, som jo er de samme, uanset indholdet af den sag, hvor et skøn kommer 
på tale, har meget gamle rødder, og der er efter reglernes tilblivelse dukket en række nye 
retsområder op, som er præget af, at sagerne dels kan være særdeles komplicerede, dels kan 
angå overordentlig store værdier. Man kan tænke på forskellige immaterialretlige sager og 
sager inden for konkurrencerettens område. Navnlig sidstnævnte er endvidere karakteriserede 
ved, at økonomisk teori og valg mellem forskellige beregningsmodeller og forudsætningerne 
for et sådant valg jævnligt er et tema.

Man kan derfor efter min opfattelse ikke affærdige det, hvis parter i civile sager 
udtrykker utryghed ved systemet. Det er klart, at en parts ønske om at bruge et ekspertvidne, 
som vedkommende selv har udpeget, kan opfattes som et forsøg på at købe sig til en besvarelse, 
som er komfortabel for den pågældende part. Jeg mener, at man snarere skal anskue det som et 
udslag af den opfattelse, at syn og skøn – i hvert fald på visse sagsområder – kan forekomme 
for uforudsigeligt, fordi man kan risikere, at en skønsmand, som udpeges, repræsenterer en 
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bestemt ”skole” inden for sit fag og – naturligt – vil lade sin besvarelse af de stilede spørgsmål 
farve heraf. Med dette udgangspunkt kan man anskue ønsket om partsudpegede ekspertvidner 
som et ønske om at højne oplysningsniveauet hos dommeren – eller tillige hos skønsmanden, 
hvis man har en model med både skøn og ekspertvidner – derved at de erklæringer og 
forklaringer, som ekspertvidnerne afgiver, også klarlæger vidnernes forudsætninger for deres 
redegørelser. Dansk retspraksis rummer i hvert fald ét eksempel, hvor denne betragtning 
kommer tydeligt frem. Det drejer sig om en afgørelse truffet af Voldgiftsnævnet for bygge 
og anlæg, som er gengivet i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (TBB) 2012, side 125. Som 
baggrund kan jeg oplyse, at dansk retspraksis siden Højesterets afgørelse gengivet i Ugeskrift 
for Retsvæsen (UfR) 2007 side 2040 har indtaget det standpunkt, at en part under en retssag 
som udgangspunkt kan fremlæge en erklæring, som han har indhentet inden sagens anlæg. 
Efter at retssagen er anlagt, må relevant sagkundskab tilføres sagen i form af syn og skøn. 
Der vil altså i sagen kunne indgå erklæringer, som den ene, men ikke den anden part har 
indhentet. Det ligger i sagens natur, at en sagsøger derved principielt så at sige kan bringe sig 
foran på point. I sagen fra Voldgiftsnævnet var forholdet det, at klageren inden sagsanlægget 
havde indhentet en erklæring fra et ekspertvidne og – i overensstemmelse med den beskrevne 
retspraksis – havde fremlagt denne i forbindelse med sit klageskrift. Indklagede ønskede nu 
at fremlæge en erklæring, som han havde indhentet, efter at sagen var anlagt. Indklagede var 
helt på det rene med, at erklæringen på baggrund af retspraksis ikke ville kunne indgå i sagen 
som bevis, og anførte derfor, at han ønskede at fremlægge erklæringen med henblik på at 
komplettere det grundlag, som en skønsmand ville have for sin besvarelse af skønstemaet. Heri 
gav voldgiftsretten ham medhold, og indklagede fik således lov til at fremlægge erklæringen 
til brug for skønsmanden. Voldgiftsrettens præmisser antyder ikke, at afgørelsen skulle være 
begrundet i sagens konkrete omstændigheder, men udtaler tværtimod, at fremlæggelsen 
med det anførte formål indebærer, at ”begge parter … – uanset hvem af dem der først har 
underbygget sit standpunkt ved en ensidigt indhentet teknisk udtalelse – [får] samme adgang 
til over for skønmanden at redegøre for deres syn på de omtvistede spørgsmål. Altså en generel 
udtalelse om betydningen af, at kontradiktionsprincippet overholdes.

Et spørgsmål, som man med rimelighed kan rejse, hvis man overvejer at indføre 
adgang til ekspertvidner, er, hvilken rolle retten skal have i den forbindelse. Adgang til 
ekspertvidner åbner mulighed for, hvad der med et lidt gammeldags udtryk kunne kaldes en 
vidtløftiggørelse af sagen. Dette vil kunne være belastende for den mindst ressourcestærke part 
i sagen, som vil føle et behov for at imødegå den erklæring, som modparten har fremlagt, men 
måske ikke være i stand hertil på en tilfredsstillende måde. Det vil også kunne lægge et pres 
på domstolenes ressourcer, så der er næppe tvivl om, at der er behov for, at retten kan indtage 
en aktiv rolle, eller sagt på en anden måde: Der kan være behov for en vis begrænsning af 
partsautonomien.

Det fremføres ofte som et argument imod en ordning med partsudpegede ekspertvidner, 
at disse vil kunne være tilbøjelige til i deres erklæring at være venlige over for den part, der har 
udpeget (man kunne måske sige: antaget) dem. Man kan jo ikke komme uden om, at en sådan 
risiko består, men det er efter min opfattelse ikke noget vægtigt argument imod ekspertvidner. 
Det er jo en daglig opgave for dommere at foretage en afvejning af beviser, hvis bonitet kan 
variere, så denne problemstilling er på ingen måde særlig for det område, som vi beskæftiger 
os med. 

Reglerne i den danske retsplejelov om syn og skøn undergik en omskrivning ved 
lov nr. 737 af 25. juni 2014, der trådte i kraft den 1. juli 2014. Det er rimeligt at karakterisere 
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ændringerne på den måde, at lovgiver har plukket de lavthængende frugter. Retsplejerådet har 
da også tilkendegivet, at man vil overveje området yderligere. 

2. Sagkundskab på dommersædet

Vender vi os herefter til spørgsmålet om sagkundskab på dommersædet, er det jo velkendt, at vi 
i Danmark har bibeholdt Sø- og Handelsretten som en domstol, hvor der medvirker sagkyndige 
dommere. Derimod hører det i høj grad til sjældenhederne, at der medvirker sagkyndige 
dommere ved andre domstole. Jeg bortser her fra sagstyper, hvor sagkyndig dommermedvirken 
er foreskrevet ved lov, fx boligretssager. I de seneste årtier har Sø- og Handelsretten været i 
søgelyset – ikke på grund af anvendelsen af sagkyndige dommere, men fordi retsplejelovens 
ordning var den, at alle domme, som Sø- og Handelsretten afsagde, kunne ankes direkte til 
Højesteret. I takt med at belastningen af Højesteret steg med øget sagsbehandlingstid til følge, 
steg presset på Sø- og Handelsretten. Med virkning fra 1. februar 2014 blev ankereglerne 
herefter ændret således, at kun domme i sager af principiel karakter og som har betydning 
for den fremtidige retsudvikling, kan ankes til Højesteret, mens andre domme ankebehandles 
af landsretten. Med denne ændring er det en rimelig prognose, at der vil være ro om Sø- og 
Handelsretten og anvendelsen af sagkyndige dommere.

Det kan for så vidt undre, at danske domstole ikke anvender sagkyndige dommere. 
Denne undren kan tage afsæt i, at det er et udtalt ønske fra lovgiver, at der medvirker sagkyndige 
dommere. Pr. 1. januar 2007 blev der i Danmark gennemført en omfattende omorganisering 
af domstolene, og i forarbejderne til den lov, hvormed ændringerne blev gennemført – lov nr. 
538 af 8. juni 2006 – hedder det udtrykkeligt, at det er ”forudsat, at der fremover beskikkes 
væsentligt flere sagkyndige dommere også i handelssager end i dag” (lovforslag 168, 
Folketingssamlingen 2005-06, de almindelige bemærkninger pkt. 4.2.2.2). Mig bekendt er der 
ikke nogen, der har interesseret sig særligt for dette spørgsmål, og vi har ikke fået nogle bud på 
årsagen til, at der ikke kan påvises nogen ændring i omfanget af sagkyndig dommermedvirken. 
For egen regning kan jeg da bemærke, at det jo for det første kan tænkes, at en betydelig 
del af de sager, hvor medvirken af sagkyndige dommere kommer på tale, behandles ved 
Sø- og Handelsretten, således at det antal sager ved byretterne, hvor spørgsmålet er aktuelt, 
i virkeligheden er temmelig begrænset. Det er efter min opfattelse også nærliggende at antage, 
at dommerne ikke rejser spørgsmålet af egen drift, men forventer, at advokaterne bringer det på 
bane, hvis de finder behov herfor. Denne forventning er velbegrundet. Som led i forberedelsen 
af en civil retssag afholdes, når stævning og svarskrift er modtaget, et møde med parternes 
advokater. I retsplejelovens § 353 findes en oplistning af en lang række punkter, som skal eller 
kan drøftes på et sådant møde. Spørgsmålet om medvirken af sagkyndige dommere er oplistet 
blandt de punkter, som kan, men ikke skal drøftes. Disse punkter er for stort set samtliges 
vedkommende nogle, som først kommer i spil på en parts begæring.

Som anført kan der ikke påvises nogen udvikling i retning af en øget deltagelse af 
sagkyndige dommere i dansk ret, og efter referentens beskrivelse af islandsk ret er det også min 
sikre opfattelse, at dansk ret er væsentligt mere tilbageholdende med at foreskrive sagkyndig 
dommermedvirken, end man er i Island. Noget bud på årsagen hertil har jeg ikke.

De betænkeligheder, som ud fra mere principielle betragtninger kan rejses mod en 
ordning med sagkyndig medvirken på dommersædet, er velkendte og anføres også i referentens 
indlæg. De er også adresseret i de lovforslagsbemærkninger, som jeg henviste til ovenfor 
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(de specielle bemærkninger til retsplejelovens § 20, hvor særligt hensynet til iagttagelse af 
kontradiktionsprincippet betones, idet det hedder, at retten skal ”være særligt opmærksom på 
at sikre, at parterne får lejlighed til selv at udtale sig om alle forhold, som indgår i grundlaget 
for afgørelsen”). Ud fra et principielt standpunkt kan de jo ikke affærdiges, men i det praktiske 
retsliv spilder de ingen rolle. Man kan forhåbentlig tage dette som udtryk for, at parterne har 
tillid til, at domstolene i det praktiske retsliv netop håndterer de principielle betænkeligheder 
på en ordentlig måde. Brug af Sø- og Handelsretten er kun pligtmæssig i sagstyper, der 
genererer et meget begrænset antal sager, men parter benytter Sø- og Handelsretten, også hvor 
de – hvilket er udgangspunktet i dansk procesret – kunne have anlagt sagen ved en byret. 

3. Samspillet mellem sagkyndige sagsoplysere og sagkyndige dommere

Vender vi os afslutningsvis til spørgsmålet om samspillet mellem sagkyndige i sagsoplysningen 
– skønsmænd og/eller ekspertvidner – og sagkyndige dommere, er det jo væsentligt at holde 
sig det for øje, at den sagkyndige medvirken ved sagsoplysningen har til formål, at resultatet 
af de sagkyndiges arbejde skal indgå som bevis i sagen. De funktioner, som henholdsvis 
skønsmænd/ekspertvidner og sagkyndige dommere udfører, er således væsensforskellige 
og kan ikke erstatte hinanden. Dette er også dansk rets udgangspunkt. Det forhold, at der 
skal medvirke sagkyndige dommere ved hovedforhandlingen, udelukker således ikke, at der 
medvirker sagkyndige ved oplysningen af sagen som led i forberedelsen. Således indgår der 
syn og skøn i en række sager, der føres ved Sø- og Handelsretten. 

Udgangspunktet opretholdes også den anden vej rundt. Det forhold, at der er foretaget 
syn og skøn, gør ikke, at der ikke kan medvirke sagkyndige dommere ved afgørelsen af sagen. 

Retfærdigvis skal det dog tilføjes, at retspraksis fremviser eksempler, hvor 
udgangspunktet fraviges, således fx UfR 2010 side 2034, hvor Vestre Landsret som begrundelse 
for at afslå medvirken af sagkyndige dommere anførte, at der var fortaget syn og skøn, og at 
sagen (med et lidt andet ordvalg) derudover alene angik juridiske spørgsmål.

4. Afslutning

Referenten stiller i sit indlæg spørgsmålet, «om vi står over for et slag der på forhånd er tabt og 
det derfor er bedre at skabe en klar ramme omkring ekspertvidner».

Mit svar på dette spørgsmål er: Ja.

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, professor Johanna Niemi, Finland:

Mest ögonfallande i den livliga debatten var att både regleringen och praxis om sakkunniga i 
processen är så olika i de olika nordiska länderna. Dessutom kom det fram att praxis är mycket 
annorlunda än själva lagreglerna i flera länder. 

Den isländska praktiken att domaren får välja sakkunniga bi-domare i enskilda fall 
väckte mycket uppmärksamhet och förvåning bland de nordiska kollegerna. Det var en praxis 



195

Sakkyndiges rolle i sivilprosessen

som inte finns i de andra länderna. Inledaren fick frågor om hur han som domare kan försäkra 
deras habilitet. 

Antalet falltyper där man har sakkunniga som sitter som medlemmar i domstolen har 
minskat i några nordiska länderna. I den danska sjö- och handelsrätten sitter dock sakkunniga 
med. Den svenska specialiteten att hovrätterna kan kalla in akademiker som medlemmar i 
domstolen syns vara ett sätt att uppmuntra växelverkan mellan domstolarna och akademia. 

Ser man sakkunniga som vittnen eller experter? Enligt den svenska och finska 
rättegångsbalken utnämner domstolen sakkunniga. Dock i praktiken är det oftast parterna som 
utser var sin sakkunnig och de hörs i domstolen i princip på samma stil som vittnen. 

Koreferenten tog upp i sitt inlägg rollfördelningen mellan den sakkunniga och 
domaren, och risken för att domaren blir i alltför hög grad avhängig av den sakkunniges 
bedömning. 




