Voldgiftens Dag – 8. november 2012
Syn og skøn – et forældet retsinstitut
v/advokat Jens Rostock-Jensen

Nogle eksempler




Årsagen til klimaforandringer
Skønsmand x:
”De fleste eksperter er enige om, at hovedparten af de
temperaturstigninger, vi på det seneste har oplevet, skyldes
udledningen af drivhusgasser. Der er sket en betragtelig stigning
i udledningen af drivhusgasser siden den industrielle revolution.
Stigningen skyldes menneskelige aktiviteter. Det meste af
stigningen er en konsekvens af mere CO2 i atmosfæren som
følge af brugen af fossilt brændstof.”

Nogle eksempler




Årsagen til klimaforandringer
Skønsmand y:
”Ved at sammenligne en model for Jordens forhistoriske
magnetfelt med klimadata fra stalagmitter i drypstenshuler i Kina
og Oman har forskere afsløret, at nedbørsmængden i troperne er
blevet påvirket af ændringer i Jordens magnetfelt gennem de
sidste 5.000 år, og at klimaet gennem tiderne er påvirket af
processer i rummet, især af partikelstrålingen, som i dette
tilfælde påvirkes af Jordens magnetfelt.”

Nogle eksempler




Årsag til finanskrisen
Skønsmand x:
”Ifølge den historie, jeg har fortalt, skyldes finanskrisen grundlæggende en mangelfuld offentlig regulering af det finansielle
system. Men hvorfor svigtede reguleringen? Det er der flere
forklaringer på, men den væsentligste årsag er nok, at der også i
det politiske system er et incitamentsproblem. Hvis et enkelt
land strammer sin finansielle regulering, vil det mindske indtjeningsmulighederne i landets finanssektor. Da mange finansielle aktiviteter er særdeles mobile over landegrænserne, kan
en strammere national regulering let føre til, at en masse gode
højtlønnede job flytter ud af landet. Det betyder lavere indtjeningsmuligheder for andre lønmodtagere og virksomheder i
landet og lavere skatteindtægter.”

Nogle eksempler




Årsag til finanskrisen
Skønsmand y:
”Jeg mener, det er helt forkert at betragte problemerne på de
finansielle markeder som udtryk for, at det frie marked har
spillet fallit. Problemerne er ikke skabt af markedet, men af
overdreven regulering fra statens side. For eksempel er årsagen
til, at mange af de højrisikable lån er blevet givet, at bankerne er
blevet pålagt af den amerikanske stat at give lånene.”

Grundlæggende problemer med syns- og
skønsinstituttet



Undtagelse til princippet om fri bevisbedømmelse i retsplejelovens
§ 344





Reglerne forudsætter ”en objektiv sandhed”



Stort tidsforbrug hos domstolene

Skønsmanden udpeges efter en summarisk og uklar proces
Skønsmandens konklusion lægges oftest ukritisk til grund af
domstolene og modbeviser eller nyt syn og skøn er i praksis en
illusion

Reformforslag



Fri adgang til at fremlægge egne indhentede eksperterklæringer –
også efter sagsanlæg



Regler svarende til IBA’s Rules of Evidence

