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Förfarandet i skiljetvister
(voldgiftssager)

Sektionsmöte

Referatskrivare: hovrättsassessorn Ulf Wallentheim, Sverige

Debattledaren, f.d. hovrattspresidenten Birgitta Blom, Sverige, hälsade del-
tagarna välkomna, redogjorde för vad sektionsmötet skulle avhandla och
gav ordet till referenten.

Referenten, advokaten Kaj Hober, Sverige, gjorde en kort genomgång av
huvudpunkterna i den av honom utarbetade skriftliga rapporten.

Korreferenten, landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip, Danmark: Under de
senaste 20-30 åren har skiljeförfarande blivit en vanlig metod för att lösa
rättstvister. Alternativ till tvistelösning vid domstol eller skiljenämnd
(Alternative Dispute Resolution) har börjat synas, men de omnämns mer än
används, i vart fall i Europa. De orsaker för denna utveckling som referen-
ten anger i sin rapport stämmer säkert delvis. En sociologisk undersökning
skulle dock visa att vissa av de motiv som traditionellt anförs är av mindre
betydelse, medan andra kommit till.

Åsikter har framförts att det finns en viss fara för att skiljenämnderna tar
arbetet från de allmänna domstolarna. Utan att ha några säkra statistiska
uppgifter om antalet skiljetvister anser jag att dessa farhågor är överdrivna,
i vart fall vad avser Danmark. Skiljeförfarandena medför tvärtom en avlast-
ning för domstolarna. I USA är detta en avsiktlig utveckling. Många del-
stater har satt i system att domstolarna hänvisar till att tvisten kan avgöras
genom ett skiljeförfarande. Detta gäller även annorstädes. International
Chamber af Commerce får in ca 400 nya tvister per år, vilka avser interna-
tionella tvister. American Arbitration Association mottar ca tio gånger fler
tvister, huvudsakligen inhemska tvister.
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Höyesterettsjustitiarius Carsten Smith i Norge har uttalat en viss fruktan
för att domstolarna skall mista de stora och intressanta tvisterna, vilka skulle
ge möjlighet att se var de verkliga rättsliga problemen finns i praxis och
vars avgöranden kunde utgöra en utgångspunkt för en utveckling av rätts-
systemet genom domstolarna. Detta beror nog på ett missförstånd. Det finns
två grupper av tvister som ofta avgörs genom skiljedom och som domsto-
larna kan ha intresse av, men som endast sällan prövas av domstolarna.

Den ena gruppen är de internationella tvisterna. Det kan anföras flera
skäl varför parterna i allmänhet inte önskar processa i en nationell domstol
och i synnerhet inte i den ena partens land. Den andra gruppen är de stora
tvisterna mellan inhemska företag. Parterna önskar som regel inte att dessa
tvister avgörs av domstol på grund av den offentlighet detta innebär. I dessa
två grupper av skiljetvister medverkar emellertid ofta erfarna och språk-
kunniga domare som skiljemän. Det är således inte domarna som sådana
som avgör varför vissa parter väljer skiljeförfarande framför ett domstols-
förfarande utan här finns andra orsaker

Referentens rapport är inriktad på möjligheterna att begränsa tidsåtgången
och kostnaderna för skiljemännen i mindre skiljetvister. Tidsåtgången och
kostnaderna bör i en skiljetvist, som i alla tvister, begränsas i största möj-
liga utsträckning. Det är föredömligt av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut att ha utarbetat förenklade regler för mindre skiljetvister
eller för tvister som önskas behandlas särskilt snabbt. Även andra institut
har uppställt fast track-regler som står till parternas förfogande vid tvister
som de önskar underkasta en sådant förfarande. Framtiden får utvisa i vil-
ken omfattning de kommer till användning.

Det är som ovan nämnts önskvärt att kostnaderna begränsas och parterna
torde ofta i mindre tvister, om de på förhand vet att det blir en mindre tvist,
nöja sig med en skiljeman. Skiljemännens arvoden tycks vara högre i Sverige
än i Danmark i de mindre tvisterna. I Sverige skulle deras arvoden mot-
svara båda ombudens arvoden, medan samma arvoden i Danmark motsva-
rar ett ombuds arvode. En tendens är emellertid att arvodet alltmer baseras
på timbetalning. Inte heller är att förglömma att vid domstolarna i Danmark
betalas en inte obetydlig retsafgift, motsvarande en procent av tvisteföre-
målets värde.

Huvudproblemet är emellertid varken de mindre tvisterna eller skilje-
männens arvoden, även om de ibland kan tyckas verka stora. Problemet är
av mer generell karaktär. Från att vara ett hantverk utövat av några få perso-
ner i ett begränsat antal tvister har skiljeförfarande blivit en industri. Lik-
som varje tidigare direktör kan slå sig ned som managementkonsult, kan
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varje jurist, till och med varje revisor, ingenjör eller affärsman, också vara
skiljemän. Häri ligger en väsentlig del av problemen, om det nu är ett prob-
lem.

Denna utveckling har erkänts på många platser i utlandet. Utbildning av
skiljemän finns överallt. I en del länder finns det kurser som avslutas med
ett certifikat, t.ex. den engelska Chartered Institute of Arbitrators. Tillsam-
mans med de stora skiljedomsinstituten hålls på flera platser i Europa och
USA och övriga delar av världen kurser där det undervisas i skilj emannarätt
både för personer som önskar att vara skiljeman och för dem, vilka som
advokater önskar att specialisera sig i skiljeförfarande. Skiljeförfarande är
en specialitet på de största advokatbyråerna. I London och New York är det
ett yrke att vara skiljemän. Kurserna är först och främst, förutom i London,
inriktade på internationella skiljeförfaranden, men kan lika gärna användas
för inhemska förfaranden.

En del har gjorts för att skapa ett regelverk för skiljeförfaranden och där
har UNCITRAL, FN:s handelsrättskommission, gått i spetsen. Först utar-
betade UNCITRAL en ramlagstiftning,Rules, för skiljeförfarandet. Däref-
ter kom en Model Law, som i dagsläget med eller utan lokala anpassningar
är införd eller håller på att införas i flera länder, t.ex. Ryssland, Tyskland,
Canada och många delstater i USA, Skottland och Finland. Även i det för-
slag till ny lag om skiljeförfarande som lagts fram i Sverige har hänsyn
tagits till dessa regler. UNCITRAL har nyligen utarbetat Notes, vilka är
tänkta som en vägledning för skiljemän och advokater vid planeringen och
handläggningen av skiljeförfarandet.

Om ett skiljeförfarande skall kunna genomföras effektivt, billigt och
snabbt beror det i första hand på skiljenämndens ordförande och partsom-
buden. Ordföranden bör aktivt leda processen, men samtidigt visa en nöd-
vändig flexibilitet, framför allt om det rör sig om ombud från olika rätts-
traditioner. Valet av en i skiljeförfaranden erfaren ordförande och erfarna
ombud har därför första prioritet.

När det gäller handläggningen av skiljetvister har nordiska domare och
advokater, vilket gäller även för andra länders advokater, en tendens att ta
med sig det system de är vana vid. De förväntar sig att tvisten vill löpa på
det sätt de är vana vid från domstolarna och hänvisar gärna till specifika
rättegångsbestämmelser från respektive land. Dessa regler kommer emeller-
tid inte till användning om inte parterna gemensamt bestämt detta. Med den
begränsning att parterna skall behandlas lika och ha möjlighet till att tillva-
rata sin talan, kan de eller skiljenämnden inom reglerna för skiljeförfarandet
och skiljemannalagstiftningens ramar fritt bestämma på vilket sätt processen
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skall utföras. I de rätta händerna och med ombudens medverkan ger det
stora möjligheter för att främja behandlingen av tvisten och avkorta
handläggningstiden.

Några enskilda metoder, som särskilt är ägnade till att begränsa hand-
läggningstiden, skall nämnas. I de flesta tvister, när parterna har givit in
sina första skrifter, bör det hållas en muntlig förberedelse. Då kan skilje-
nämnden och parterna dels få klarhet över tvistens innehåll och karaktär,
dels förbereda vittnesförhör och huvudförhandlingen. Om man vid detta
möte kan fastställa tidpunkten för huvudförhandlingen, utgör det en tids-
ram för tvisten, som parterna, dvs. ombuden, binder sig till och som det
skall mycket till att frångå. Vidare undviks eventuella problem att senare
under handläggningen jämka samman en tidpunkt för huvudförhandlingen,
något som i sig kan förlänga handläggningstiden.

En annan aspekt är att parterna ofta tror att vittnesförhören skall vara
kortare än vad de blir och att de behöver höra fler vittnen än nödvändigt.
Parterna har svårt att begränsa tvisten. Eftersom vittnesförhören ofta tar
lång tid medför de att många skiljeförfaranden därav blir dyra. Skilje-
nämnden kan på olika sätt medverka till att begränsa vittnesmålen. För det
första kan en mellan parterna och skiljenämnd bestämd tidsram medverka
till att begränsa antalet vittnesmål och förhörstiden. Tidsramen skall dock
vara så pass rimlig att parterna med skiljenämndens hjälp kan uppfylla den.
En part skall inte efteråt kunna påstå att han inte fick möjlighet till att åbe-
ropa vissa vittnen. Vidare kan skiljenämnden begränsa förhörstiden genom
att upplysa parterna vad den särskilt vill höra om och vad den redan känner
sig välorienterad om. Dessutom kan en begränsning ske genom att ett vittne
i stället för att höras avger ett affidavit, dvs. en skriftlig vittnesattest. Vitt-
nen skall självklart höras muntligt om en part anser det vara av betydelse
eller om den andra parten vill hålla motförhör.

Ett annan metod för att avkorta tidsåtgången är att skiljenämnden förkla-
rar att den före huvudförhandlingen kommer att ha bekantat sig med hela
det skriftliga materialet. Parterna kan då vid förhandlingen koncentrera sig
på att framföra sina huvudsynpunkter och peka på och analysera viktiga
handlingar. Skiljenämnden kan undvika den tidsödande metod som används
vid domstolarna, i vart fall de danska, med en omfattande sakframställning
och uppläsning av allt skriftligt material innan man går över till vittnes-
målen och pläderingen. En kortfattad introduktion av saken och parternas
huvudståndpunkter, därefter vittnesmålen och en avslutande plädering torde
vara tillräckligt i de flesta skiljetvister. I internationella tvister är detta en
huvudregel, vilket även skulle lämpa sig för de skandinaviska tvisterna.
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Avslutningsvis borde skiljeklausulerna bli föremål för ett större intresse
i avtalsförhandlingarna. Många och i rapporten dryftade spörsmål kan i så
fall vara lösta i förväg. Å andra sidan är det ingen som känner tvistens art
när klausulen skrivs och den bör vara tillräckligt flexibel. Men det är klart
att inte alla tvister är lämpade för fast track-arbitration.

Justitierådet Staffan Magnusson, Sverige: I Sverige är det många som länge
har sett med skepsis på skiljeförfaranden. Kritiken har bl.a. gått ut på att
eftersom många affarstvister avgörs av skiljenämnd undandras de allmänna
domstolarna många intressanta mål. Erfarenheten visar att kritiken delvis
är överdriven. En del intressanta tvister kommer visserligen inte till dom-
stolarna utan avgörs av en skiljenämnd, men många skiljetvister passar illa
för att handläggas vid en domstol. Skiljetvisterna kan inrymma många de-
taljer och skulle vara mycket tidsödande om en domstol handlade tvisten.
Vidare är många skiljetvister kasuistiska och har ett litet allmänt intresse.
De senaste åren har emellertid domstolarna i Sverige fått fler affarstvister
än tidigare, vilket kan bero på att många tvister har sitt ursprung i konkurser
och i bankkrisen.

Skiljetvister blir ibland ofrånkomligen dyra, vilket är en anledning till
att det i Sverige är förbjudet att handlägga konsumentmål som skiljetvister.
Det har förekommit tvister mellan näringsidkare, där en av dem hävdat att
då denne är underlägsen den andre borde ett skiljeförfarande inte tillåtas.
Högsta domstolen i Sverige har i dessa fall varit skeptisk mot att tillämpa
36 § avtalslagen och att därigenom underkänna en skiljeklausul.

Beträffande skiljemännens arvoden är min erfarenhet att deras arvoden
motsvarar ena partens ombudsarvode. Skiljemännens arvoden har dock haft
en tendens att stiga de senaste åren. Det är emellertid inte bara skiljemännen
som har ett ansvar för att begränsa kostnaderna utan även parterna. När
parterna träffar ett avtal är det viktigt att de tänker efter hur skiljeklausulen
skall utformas och att det inte sker av slentrian. En viss förändring har
skett, vilket kan tyda på att fler inser hur dyrt ett skiljeförfarande kan vara.
Även ombudsarvodena medför att ett skiljeförfarandet blir dyrt. I skilje-
tvister har jag fått det intrycket att ombuden tar mer betalt än vad de skulle
ha gjort vid en domstol som är offentlig. Utgår dessutom skiljemännen från
ombudsarvodena när de bestämmer sina arvoden ökar kostnaderna för skilje-
förfarandet.

Skiljemännen har idag möjligheter när tvisten har uppstått att fa till stånd
ett samarbete med parterna för att begränsa kostnaderna. Nämnden kan dis-
kutera tvistens handläggning med dem och det är inte ovanligt med förliknings-
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förhandlingar som lyckas. Det går att fa parterna att inse att det blir stora
kostnader om parterna inte begränsar materialet i tvisten. En del parter proces-
sar dock utan att tänka efter och öser in material och begär det ena vittnes-
förhöret efter det andra. Detta gäller särskilt i internationella tvister där det
förekommer parter som inte bryr sig om vad en process kostar.

Stockholms Handelskammares förenklade regler är ett bra initiativ. Reg-
lerna har stora fördelar, men de passar inte alla tvister, bl.a. inte internatio-
nella tvister. När det gäller inhemska tvister får det röra sig om ganska
enkla tvister.

Justitierådet Gustaf Möller, Finland: Även i Finland har kritik riktats mot
skiljeförfaranden, bl.a. för att det är dyra. Skiljemännens arvoden har blivit
för höga. Arvodena är dock ojämna och det är svårt att förutse kostnaderna
för ett förfarande. Enligt min erfarenhet brukar skiljemännens arvoden
motsvara kärandens ombudsarvode. Stockholms Handelskammares förenk-
lade regler har bemötts med ett stort intresse och tanken är att införa mot-
svarande regler i Finland.

Beträffande konsumentförhållanden är det i Finland förbjudet med skilje-
klausuler avseende framtida tvister. Jämkning av skiljeklausuler mellan
näringsidkare enligt 36§ avtalslagen torde sällan komma i fråga. Om par-
terna har accepterat att använda sig av de förenklade reglerna torde som
huvudregel gälla att en part efter en klandertalan inte kan få skiljedomen
hävd genom att påstå att han inte haft möjlighet att tillvarata sin talan. Emel-
lertid kan nya omständigheter tillkomma och det går inte helt att avfärda
möjligheterna att klandra domen genom att påstå att parterna har avtalat
bort sin rätt.

Jag anser inte att domstolarna undandras intressanta tvister på grund av
att ett skiljeförfarande finns att tillgå. Vissa tvister passar inte i domsto-
larna och det är parterna som själva bestämmer. I internationella tvister
kommer skiljeförfaranden alltid att finnas till hands, trots de konventioner
som finns angående verkställighet av domstolars domar och beslut.

Vad gäller handläggningen av skiljeförfaranden vill jag påpeka följande.
Tidsåtgången beror mycket på ombuden och det är inte alltid skiljemännens
fel. Om vittnesattester tillåts måste motparten ha rätt till motförhör för att
kunna ta ställning till vittnets trovärdighet.

Direktören Ulf Franke, Sverige: Många människor är vana vid ett kost-
nadsfritt domstolsväsende, men i dagens samhälle måste det accepteras att
skiljemännen får betalt för sitt arbete. Det finns dock ett behov av att minska
kostnaderna i skiljeförfaranden, vilket kan ske bl.a. om parterna kan nöja



Förfarandet i skiljetvister (voldgiftssager) 499

sig med en skiljeman. Det kan vidare ifrågasättas om ombudens arvode
skall vara utgångspunkt för skiljemännens arvoden. De kan kanske tillåta
sig en något lägre taxa.

I skiljeförfaranden är tidsaspekten viktig, framför allt i affärstvister där
parterna inte godtar att vänta flera år innan en tvist avgörs. Detta måste
jurister vänja sig vid. Det sker en snabb utveckling, framför allt i USA, med
nya metoder och nya institutioner för ett snabbare förfarande. I detta avse-
ende är statsmakterna inte mycket att räkna med. Intresset är begränsat och
det finns en viss skepsis mot skiljeförfaranden. I direktiven till den svenska
skiljedomsutredningen uttalas en viss oro för att de större och intressanta
målen inte når de allmänna domstolarna. I det betänkande som lagts fram
har denna oro visat sig vara felaktig. Fler affärstvister avgörs i domstolarna
än i skiljenämnder. Skepsisen har dock medfört att lagstiftaren inte har prio-
riterat en ny lagstiftning på området. Betänkandet som lades fram för två år
sedan och där remissvaren var positiva har lagts på hyllan. Stockholms
Handelskammares förenklade regler skall delvis ses mot bakgrund härav
och är en hjälp till parter att använda sig av en annan tvistlösningsmetod.
Reglerna har mottagits med entusiasm.

Ett problem med skiljeförfarande, vilket nämnts tidigare, är att diskutera
tvistlösningsmetod när tvisten har uppstått. Då kan parterna inte överens-
komma om något, men det är även vid avtalsskrivandet svårt att komma
överens om en bra skiljeklausul. Klausulerna diskuteras ofta sent i förhand-
lingarna, midnight clause, vilket syns tydligt när tvisten har uppstått.
Kontraktspraxis kommer dock inte att förändras alltför mycket och det gäl-
ler att tillse att regler finns för att lätt komma fram till en bra metod att lösa
tvisten. Nackdelen är dock att parterna måste avtala om en viss metod att
lösa tvisten innan de vet vilken tvist de har framför sig.

För att få ett mer varierat och flexibelt skiljeförfarande har Stockholms
Handelskammare tagit ett steg till och utarbetat särskilda regler på försäk-
ringsområdet, vilka kan utgöra en modell för andra områden. I en mellan
parterna överenskommen skiljeklausul hänvisas till reglerna för försäkrings-
tvister. Dessa regler hänvisar i sin tur till de förenklade reglerna om inte
Stockholms Handelskammare med hänsyn till tvistens komplexitet, omtvistat
värde m.m. bedömer att de vanliga reglerna skall användas. Vid denna be-
dömning finns företrädare för försäkringsgivarna och försäkringstagarna
tillgängliga.

Debattledaren, f.d. hovrättspresidenten Birgitta Blom, Sverige: Det finns
en viss uttalad skepsis mot att få bättre och mer utförliga skiljeklausuler i
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avtalen. Man kan fråga sig varför advokater och bolagsjurister inte utarbetar
ett antal modellklausuler som de kan använda sig av vid avtalsförhand-
lingarna.

Advokaten Claes Beyer, Sverige: Modellklausuler finns och används ibland.
När det emellertid är dags att förhandla om en skiljeklausul är parternas
tålamod relativt begränsat. En part uppfattar inte sitt ombud, om denne
lägger ner mycket tid och energi att få igenom en viss skiljeklausul, som ett
idealiskt ombud inför nästa avtalsförhandling.

Mot skiljeförfaranden finns ett större hot som inte berörts i diskussio-
nen. På grund av den ökande internationaliseringen uppträder i skiljetvister
parter, ombud och skiljemän från länder, t.ex. f.d. Östeuropa, som tidigare
inte alltför ofta förekom. Det förekommer skiljeförfaranden där avvikelser
sker från vad som vanligtvis uppfattas som ett självklart eller åtminstone
anständigt beteende. Detta kan komma till uttryck i att när en part påkallar
ett skiljeförfarande svarar inte motparten, att inga förskott deponeras där så
krävs, att skiljemän som saknar erforderlig kompetens och som har svårt att
skilja sin roll som skiljeman och ombud utses samt att, när skiljedomen väl
kommer, så obstrueras verkställigheten. Dessa beteenden är ett hot mot det
som utgör grundvalarna för att ett skiljeförfarande överhuvudtaget skall
kunna genomföras. Min fråga är om andra har haft samma erfarenhet.

Hovrättspresidenten Nils Erik Lie, Norge: Jag delar de betänkligheter Car-
sten Smith har gett uttryck för beträffande förhållandet mellan de allmänna
domstolarna och skiljenämnder. Tyngden i hans resonemang är att domsto-
larna kan uppfattas som ett sämre alternativ i och med att de stora och
intressanta tvisterna på affärslivets område avgörs i skiljenämnd och inte
vid domstolarna. Arbetet som domare och skiljeman medför sålunda ett
visst dilemma. Det har här vidare uppgetts att vissa tvister inte lämpar sig
för domstolarna på grund av deras beskaffenhet. Detta är i sig betänkligt
eftersom domstolarna borde vara det främsta forumet för tvistlösning oav-
sett tvistens beskaffenhet. Domstolarna i Norge har enligt min uppfattning
inte utnyttjat de regler som finns i rättegångslagstiftningen för att få en mer
flexibel och till dagens tvister anpassad handläggning. Vidare skulle nöd-
vändiga lagändringar kunna göras för att få parterna att oftare vända sig till
domstolarna vid tvistlösning.

När det gäller bestämmandet av skiljemännens arvoden är huvudregeln i
Norge densamma som i Danmark. Kostnaderna för skiljeförfarande är dock
inte av avgörande betydelse för att parterna använder sig av skiljeförfarande.
Det främsta argumentet är att parterna själva kan välja vilka skiljemän de
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vill ha att lösa tvisten. Kvaliteten av domarna i de första och andra instans-
erna varierar, vilket parterna är medvetna om.

Beträffande möjligheterna att förenkla och förbilliga skiljeförfarandet är
jag i viss mån skeptisk mot att parterna kan utarbeta skiljeklausuler och välja
en med ett förenklat förfarande, mot bakgrund av att det är svårt att förutse
den framtida tvisten. Det är viktigare att skiljemannen när tvisten har uppstått
i ett tidigt skede etablerar en kontakt med ombuden och utarbetar en
handläggningsplan som lämpar sig just för den enskilda tvisten. Generella
regelverk är mindre lyckade med hänsyn till hur olika tvisterna kan se ut.

Professorn Bernard Gomard, Danmark: I Danmark har nyligen ett betän-
kande lagts fram om domstolarnas förhållanden. En av frågorna som be-
handlas är skiljeförfarande och huruvida domare vid de allmänna domsto-
larna kan eller bör agera som skiljemän. Meningarna har varit olika. Många
anser att domare inte bör kunna agera som partsutsedd skiljeman. Vissa
anser till och med att domare inte ens bör kunna agera som ordförande i en
skiljenämnd. Införs begränsningar i dessa avseenden vore det en stor skill-
nad mot nuvarande praxis i Danmark där domare agerar både som ordfö-
rande i skiljenämnder och som partsutsedda skiljemän. Förhoppningsvis
skall i framtiden domare i vart fall kunna vara ordförande i en skiljenämnd.

Kostnaderna för ett skiljeförfarande i mindre tvister är ett problem i
motsats till de större tvisterna. Det danska skiljedomsinstitutet har pekat på
två möjligheter för att begränsa kostnaderna. Den första möjligheten är att
när parterna avgett de första skrifterna kan de tillfrågas om de kan nöja sig
med en skiljeman. Tanken att låta parterna redan i skiljeklausulen ta ställ-
ning till denna fråga är mindre lämplig. Erfarenheten visar att vid mindre
tvister är parterna förhandlingsvilliga och kan ofta acceptera en skiljeman.
Den andra möjligheten är vad man i Danmark kallar "forlige på tilkende-
givelse". Skiljemannen meddelar parterna formlöst vilket resultat han vill
komma till och frågar därefter parterna om de önskar förlika tvisten på
grundval av "tilkendegivelsen". Accepterar parterna detta blir skiljemannens
arbete mindre, vilket avsevärt begränsar kostnaderna i mindre tvister.

Ibland inträffar att parterna är oense om ett skiljeavtal har träffats över-
huvudtaget. Om parterna på samma sätt kan acceptera att en skiljenämnd
eller en skiljeman tillkännager sin inställning i frågan medför även detta en
besparing genom att ett formellt ställningstagande undviks. Är parterna vil-
liga till att samarbeta och verka för ett billigare förfarande och ta intryck av
sina advokaters råd, vilket ofta torde vara fallet, kan ofta förfarandet bli
mindre kostsamt.
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Slutligen skall beröras frågan om skiljeklausuler i anställningskontrakt,
som ofta förekommer och särskilt när det gäller en anställd med en hög
ställning i ett företag. Det kan således vid en tvist inträffa att ett skilje-
förfarande skall äga rum mot en person som saknar alla resurser. I praxis
brukar företaget stå för kostnaderna för förfarandet även om detta inte avta-
lats i skiljeklausulen. Detta är ett sätt att motverka den kritik som med ett
visst fog kan riktas mot skiljeförfarande.

Debattledaren, f.d. hovrättspresidenten Birgitta Blom, Sverige: I Sverige
har domare en möjlighet att inhämta ett yttrande från Domstolverkets tjäns-
teförslagsnämnd om bisysslor är förenliga med domarsysslan. Denna nämnd
har uttalat att en domare inte bör åtaga sig att vara partsutsedd skiljeman,
men att inget hinder föreligger att vara ordförande i en skiljenämnd.

Advokaten Carita Wallgren, Finland: I diskussionen har tre frågor utkris-
talliserats. Den första frågan är om ett alternativ till det vanliga skilje-
förfarandet behövs, dvs. ett förenklat förfarande, för att möjliggöra den
flexibilitet och lätthet som skiljeförfarande från början syftade till. Jag är
en aning tveksam till de förenklade reglerna. Den andra frågan avser kon-
kurrensen mellan skiljenämnder och de allmänna domstolarna och den sista
frågan behandlar skiljemannens person eller närmast ett ifrågasättande av
yrkesdomarens möjligheter att vara skiljeman.

Frågorna är alla relevanta beträffande det ställningstagande referenten
gör i sin rapport där han anser att lösningen inte finns i processledningen.
Handläggningen torde emellertid kunna förenklas en hel del genom process-
ledning och ordförandens auktoritet är ganska avgörande för att hålla advo-
katerna i schack och få dem att prestera tidsenligt.

Det har uppgetts att skiljetvister är mycket kasuistiska och därför inte
lämpar sig för domstolarna. I Finland förekommer emellertid i skiljedomar
ofta briljanta resonemang i juridiska frågor där något prejudikat från dom-
stolarna inte finns.

Vid en sammanfattning av de tre frågeställningarna tycker jag att ett vik-
tigt moment är att när en ordförande utses för ett skiljeförfarande har skilje-
domsinstitutet ett stort ansvar. Det är här som yrkesdomarens roll kommer
in, såtillvida att mot bakgrund av den utvecklingen som sker i skiljeförfarande
bör det noga övervägas om man skall förbjuda yrkesdomarens möjligheter
att agera som skiljeman. Skiljeförfarande har kommit för att stanna och för
att främja en enhetlig rättsutveckling bör samma personer användas som
skiljemän.
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Advokaten Bengt Westerling, Sverige: Det torde finnas goda möjligheter
att när tvisten uppkommit och under ledning av en skicklig ordförande
komma överens om en förnuftig handläggningsordning. När det sedan gäl-
ler att för parterna i förväg avtala om de förenklade reglerna har parterna i
sena avtalsförhandlingar ett ringa intresse av att diskutera skiljeklausuler
och det krävs ett visst mod av en advokat, när parterna är eniga om allt, att
föreslå en klausul om ett förenklat förfarande. De mindre tvisterna passar
helt enkelt inte för ett skiljeförfarande. Om parterna kan förutse att en even-
tuell tvist skulle kunna lösas genom ett förenklat förfarande skall de avstå
från att ta in en skiljeklausul. Mot denna bakgrund är värdet av de förenk-
lade reglerna tveksamt.

Möjligheten för en part att klandra en skiljedom när de förenklade reg-
lerna använts är inte så avlägsen som referenten uppgett. Även om en part
har gått med på att skiljemannen får utöva ett visst skön beträffande frister
m.m. har parten inte gått med på att skiljemannen på ett felaktigt sätt an-
vänder sig av sitt skön. I varje fall har parten, sedan han begärt att få komma
in med flera skrifter och bett att få en längre tidsutdräkt eller bett om en
muntlig förhandling och allt detta förvägrats, fått en plattform för att klan-
dra skiljedomen, vilket är det han vill.

Advokaten Toivo Öhman, Sverige: I arbetsrätten är skiljeklausulerna ett
problem och de skapar en obalans mellan parterna, såtillvida att arbetstagaren
är i ett ekonomiskt underläge. Arbetstagaren har helt enkelt inte råd att
använda sig av ett skiljeförfarande, i vart fall inte när tvisten avser ett min-
dre belopp. Ett annat problem är att Arbetsdomstolen har varit mycket res-
triktiv att tillämpa 36 § avtalslagen på skiljeklausuler i anställningskon-
trakt. En ytterligare aspekt är att anställningsvillkoren görs upp vid en viss
tidpunkt. Anställningskontraktet översänds långt senare för underskrift och
då dyker skiljeklausulen upp utan att ha diskuterats tidigare. Flertalet ar-
betstagare har inte en aning om skillnaden mellan ett skiljeförfarande och
förfarande i en allmän domstol i kostnadshänseende.

En rekommendation är att parterna i skiljeklausulen skriver in att arbets-
givarparten skall stå för skiljemännens arvoden oavsett utgången i målet.
En variant är ett maximibelopp för arbetstagaren. Det har emellertid från
flera håll invänts att en sådan utformning av klausulen skulle skapa ett
beroendeförhållande för skiljemannen, vilket skulle kunna påverka deras
dömande. Det har därför ifrågasatts om en sådan klausul är förenlig med
skiljemannalagen. Min undran är om så är fallet.

Direktören Ulf Franke, Sverige: Frågan om skiljeklausuler i anställnings-
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kontrakt var uppe på det nordiska juristmötet i Helsingfors 1987. Olika
meningar fanns men det konstaterades att det var möjligt att avtala på det
sätt som Toivo Öhman frågat sig. Frågan berördes också i det svenska be-
tänkandet om en ny lag om skiljeförfarande där samma inställning angavs.

Höyesterettsdomner Hans M Michelsen, Norge: Jag är ense med vad Nils
Erik Lie uppgett och vill lägga till följande. En domare bör kunna agera
som ordförande i en skiljenämnd men däremot inte som en partsutsedd skil-
jemän. I Norge har detta hittills inte varit något problem, vilket kan bero på
att domarna inte har tid över för detta i alltför stora tvister. Om domare
alltmer i framtiden vill lockas till att sitta i skiljenämnder, på grund av de
extra intäkter som erbjuds, kan det leda till bestämmelser om att domare
inte får arbeta som skiljeman.

Beträffande de förenklade reglerna för skiljetvister kan nämnas att regler
om förenklad rättegång som återfinns i tvistemålsloven i Norge aldrig haft
någon framgång. Parterna vill helt enkelt inte. Den enda möjligheten att
förenkla förfarandet och begränsa tvisten är när tvisten har uppstått. Att
bestämma ett förenklat förfarande i en skiljeklausul för framtida tvister blir
vanskligt. Specifikt för skiljeförfarande är att det är en eninstansprövning.
Parterna vill inte välja ett förenklat förfarande om de inte har möjlighet till
överprövning. Eninstansförfarandet medför emellertid även något positivt.
Parterna är noga med sitt val av ombud. Ombuden utför sina uppdrag ofta
på ett föredömligt sätt, vilket medför att ordföranden enklare kan förbereda
tvisten och som i sin tur kan leda till att begränsa kostnaderna.

Referenten, advokaten Kaj Hobér, Sverige: Under diskussionen har fram-
för allt tre frågor berörts. Den första frågan är om de förenklade reglerna är
lämpliga att använda. Avsikten har inte varit att reglerna skall tillämpas i
alla tvister. De skall vara ett alternativ till de vanliga reglerna. Reglernas
innebörd och inverkan på förfarandet förutsätts parterna ha klart för sig när
de väljer reglerna. Reglerna utarbetades på grund av ett starkt upplevt be-
hov från näringslivet, särskilt de små och medelstora företagen. Entusias-
men har varit stor. Det finns redan en skiljedom som är meddelad genom de
förenklade reglerna och fler är på väg. Jag är för egen del övertygad om att
ett behov finns, i vart fall i Sverige.

Den andra frågan är möjligheterna att åstadkomma ett förenklat och bil-
ligare förfarande genom enbart materiell processledning. Visserligen är detta
en möjlighet, men problemet är att skiljemännen, oavsett ordförandens skick-
lighet, är beroende av parternas medverkan. För att åstadkomma ett förenk-
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lat och billigare förfarande räcker det inte att förlita sig på materiell process-
ledning.

Den sista frågan är möjligheten att klandra en skiljedom meddelad ge-
nom de aktuella reglerna på den grunden att den klandrande parten inte fått
tillfälle att utföra sin talan. Resonemanget i rapporten bygger på att en part
inte med framgång kan åberopa ett processuellt fel om det är tillkommet
med den partens förvållande. Har parterna varit ense om ett visst förfarande
skall detta gälla.

Korreferenten, landsretssagfører, dr jur. Allan Philip, Danmark: I de för-
enklade reglerna är tanken att det enbart skall vara en skiljeman. Detta kan
vara bra i mindre tvister, där tvisten inte är alltför komplicerad. Men både
för parterna och för skiljemännen är det viktigt att en möjlighet finns för
skiljemannen att kunna diskutera saken med andra skiljemän. En annan
aspekt är att tvisten skall avgöras av en skiljeman i ett eninstansförfarande,
utan överprövning. Mot bakgrund härav torde tre skiljemän vara att före-
dra.

Beträffande Stockholms Handelskammares särskilda försäkringsklausul
är detta en rimlig väg att skapa en viss flexibilitet. För parternas skull bör
en viss aktsamhet visas mot att i för stor utsträckning överlåta till ett
skiljedomsinstitut att fastställa sammansättningen av en skiljenämnd. I vart
fall bör institutet inhämta parternas synpunkter. Det vore bättre att låta par-
terna komma överens om en klausul som ger dem en viss flexibilitet och
där institutet kan komma in när parterna omöjligen kan nå enighet.

I framtiden kommer domare troligen inte att kunna vara partsutsedda
skiljemän i Danmark. Det vore emellertid att gå för långt om domare inte
fick att agera som ordförande i skiljenämnd. Förhoppningsvis kommer även
domare att kunna av ett skiljedomsinstitut utpekas som skiljemän, utan att
vara ordförande.

Debattledaren, f.d. hovrättspresidenten Birgitta Blom, Sverige, tackade re-
ferenten, korreferenten och mötesdeltagarna för deras deltagande i diskus-
sionen samt förklarade mötet avslutat.


