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Referenten, professor LARS HEUMAN, Sverige:

Domstols kontroll av skiljedomar är en företeelse som noga taget stri-
der mot vissa grundtankar inom skiljemannarätten. Målsättningen med skil-
jeförfarandet är att parterna skall kunna få tvister avgjorda slutgiltigt av
skiljemän snabbt och billigt utan att saken blir offentlig. Systemet med ef-
terföljande domstolskontroll strider mot dessa grundläggande syften med
skiljedomsförfarandet: skiljedomen blir inte slutgiltig, prövning kan före-
komma vid flera instanser och förfarandet blir tidskrävande, dyrbart och
offentligt. Trots att det föreligger en svårlöslig konflikt mellan målsättning-
arna med skiljeförfarande och med den efterföljande domstolskontrollen
medger de nordiska ländernas skiljedomslagstiftningar vissa begränsade möj-
ligheter till domstolsprövning av skiljedomar.

Ett utmärkande drag för skiljemannarätten är att parterna fritt skall kun-
na välja skiljemän. De kan t ex utse experter som har särskilda förutsätt-
ningar att bedöma tekniska frågor som aktualiserats i tvisten. De kan ock-
så utse sådana jurister som är särskilt förtrogna med den typ av affärsrätts-
liga problem som givit upphov till tvisten. Det kan åk förefalla olämpligt
att de sakkunniga skiljemännens dom skall kunna överprövas i viss ut-
sträckning av domare vid underrätterna, t ex vid en tingsrätt som sällan hand-
lägger affärsrättsliga mål. Överprövningen begränsas emellertid i regel en-
dast till en kontroll av att allvarliga processuella misstag inte begåtts av skil-
jemännen. När domstolskontrollen har en sådan begränsad inriktning och
inte avser materiella frågor kan det kanske accepteras att den utförs av de
vanliga domarna. Skiljeförfarandet utmärks emellertid av att förfarandet
inte är reglerat i detalj och av att skiljemännen själva äger bestämma hur
handläggningen skall tillgå, när parterna inte fräffat överenskommelse om
förfarandeföreskrifter. Domarna vid domstolarna är däremot vana att hand-
lägga tvistemål enligt processlagarnas relativt detaljerade regler. Om dom-
stolsdomarna har en något mera formalistisk grundsyn vad gäller förfaran-
defrågor kan man tycka att de inte har de allra bästa förutsättningarna att
bedöma om en skiljenämnd tagit sig så stora friheter vid handläggningen
att domen bör undanröjas. Det finns risk för att åtminstone vissa domare
blir alltför stränga i sin bedömning, när det skall avgöras om ett handlings-
fel under skiljeförfarandet är så allvarligt att domen bör rivas upp. Andra
domare kanske är medvetna om att man inom den moderna internationella
skiljemannarätten i ökad utsträckning strävar mot att söka upprätthålla skil-
jedomarna och låta dem utgöra slutgiltiga lösningar. Det finns en risk för
att dessa domare i alltför hög grad överser med handläggningsmisstag som
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förekommit under skiljeförfarandet. En sådan domstolspraxis kan dock på
sikt leda till att parterna förlorar förtroendet för skiljemannarättskipning-
en om skiljedomar inte undanröjs ens i fall då allvarliga fel begåtts av
skiljemännen.

Mot bakgrunden av utvecklingen av den moderna skiljedomsrätten kan
det finnas skäl att ställa sig frågan om man bör utvidga klandergrunderna
för att komma till rätta med problem som inte tidigare uppkommit. Jag
skall här nöja mig med att behandla två frågor, den ena sammanhänger med
obstruktion, den andra med bevismaterialets stora omfattning i de kompli-
cerade affärsrättsliga tvisterna.

Obstruktionsproblem är förvisso inga nya företeelser inom skiljeman-
narätten. Emellertid har vissa mindre seriösa parter utvecklat mer sofisti-
kerade obstruktionsmetoder. Ibland kan skiljenämnder möta svårigheter då
de stävar efter att förhindra sådana försök att förhala eller omöjliggöra slut-
förandet av skiljeförfarandet. Anledningen till att nya svårbemästrade obst-
ruktionsförsök görs i ökad utsträckning kan vara att mycket stora värden
står på spel och att en part då försöker sabotera förfarandet när han kom-
mer till insikt om att motpartens uppfattning är välgrundad. En part kan
själv försöka förhala förfarandet genom att förhålla sig helt passiv. I stor
utsträckning kan förfarandet likväl genomföras vid obstruktion av denna
välkända typ. Skiljenämnden kan konstitueras med hjälp av domstol eller
ett skiljedomsinstitut och tvisten kan enligt skiljemannalagarna avgöras om
part beretts tillfälle att yttra sig men underlåtit att utnyttja sin rätt att föra
talan. En part kan emellertid försvåra handläggning genom att vara mycket
aktiv, t ex genom att vid återkommande tillfällen åberopa ny bevisning och
ändra sina yrkanden och grunder. Vidare kan parten begära uppskov vid
upprepade tillfällen och förebara sådana skäl därför att nämnden åtmins-
tone inledningsvis knappast helt kan avslå framställningar om anstånd. Vi-
dare kan parten anlägga nya rättsliga synpunkter på ett sent stadium, vilka
nämnden knappast kan bortse från, eftersom principen jura no vit curia torde
upprätthållas. I dessa situationer behöver skiljenämnden sätta stopp för ta-
leändringar. Vidare kan nämnden vilja förhindra parten från att åberopa
ny utredning och att återta gjorda erkännanden, medgivanden och andra
processhandlingar. Domstolar kan ofta fatta olika beslut som prekluderar
parts möjligheter att ändra ståndpunkt och berika processmaterialet. Såda-
na uttryckliga preklusionsregler saknas ofta i de nationella skiljemannala-
garna. Om skiljenämnden beslutar att genomdriva förfarandet, utan att ge
den obstruerande parten möjligheter att ändra talan och införa ny bevis-
ning, finns risk för att part klandrar skiljedomen under åberopande av att
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han inte fått utföra sin talan. Man kan härvid fråga sig om klandermöjlig-
heterna bör begränsas genom att man inför viss möjlighet för skiljenämn-
der att fatta beslut med preklusiv verkan eller om en sådan mer eller mindre
långtgående befogenhet kan anses följa av att »the arbitrators are the mas-
ters of the procedure». Problemets lösning kan också bero på om skilje-
mannalagarna ger part antingen full rätt att utföra sin talan i alla avseen-
den eller en allmän rätt att utföra talan inom de tidsgränser som gäller för
slut för farandet av skiljeförfarandet.

En part kan även obstruera förf ärandet genom att förmå den av honom
utsedde skiljemannen att sabotera tvistens handläggning. Då en part i slut-
fasen av förfarandet inser att han kommer att förlora målet kan den av ho-
nom utsedde skiljemannen vägra att underteckna den skiljedom som de båda
andra skiljemännen beslutat. Detta problem är löst i den svenska skiljeman-
nalagen och part kan inte hindra majoriteten från att meddela dom. Två
skiljemän kan meddela en giltig dom om de förser denna med intyg om att
den skiljeman som vägrat skriva under domen deltagit i tvistens handlägg-
ning. En partsutsedd skiljeman kan emellertid sabotera förfarandet genom
att vägra delta vid den slutliga överläggningen eller genom att inte inställa
sig vid slutförhandlingen. Utan uttryckligt stöd i lag eller skiljedomsregle-
mente kan enligt min mening två skiljemän inte genomföra en muntlig slut-
förhandling och besluta dom. Om annat inte utsagts krävs att den tredje
skiljemannen deltar i avgörandet av tvisten vid slutförhandlingen och vid
överläggningar samt att han får tillfälle att övertyga de båda andra skilje-
männen om sin uppfattning. Måhända bör man införa en möjlighet för en
majoritet av skiljenämnden att slutföra förfarandet, om en tredje partsut-
sedd skiljeman på ett sent stadium utan skäl underlåter att medverka. Här-
vid bör dock fordras att mer eller mindre stark bevisning kan anföras till
stöd för att skiljemannen saboterar förfarandet i samråd med part. Om par-
ten inte kan lastas för att den av honom utsedde skiljemannen inte vill med-
verka, bör inte de båda andra få slutföra förfarandet. Här kan svåra gräns-
dragningsproblem uppstå mellan fall då en obstruerande skiljeman bör er-
sättas med annan skiljeman och fall där en majoritet av skiljemännen skall
kunna slutföra förfarandet, d v s utan att förfarandet måste upprepas se-
dan ny skiljeman utsetts. Löses inte problemet enligt dessa riktlinjer kans-
ke skiljenämndens ordförande eller en majoritet kan besluta om skriftligt
förfarande som kan genomföras trots att den tredje skiljemannan inte vill
medverka. En majoritet av skiljemännen kan t ex besluta om att parterna
skall inlämna allt skriftligt material till ordföranden och att detta skall till-
ställs de båda andra skiljemännen med uppmaning till envar av dem att ut-
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forma ett fullständigt förslag till dom. Underlåter den tredskande skiljeman-
nen att inkomma med domsförslag kanske de båda andra kan enas om en
dom samtidigt som det kan anses att den tredje skiljemannan deltagit i tvis-
tens avgörande i de former som skiljenämndens majoritet ägt besluta om.
Det förefaller högst tveksamt om ett sådant förfarande kan godtas. Det finns
stor risk för att det kan leda till långdragna och svårbedömda klanderpro-
cesser. De antydda obstruktionsproblemen kan kräva andra lösningar.

Det andra huvudproblemet sammanhänger med att bevisningen blir myc-
ket omfattande i de stora komplicerade skiljetvisterna. Det finns då en risk
för att skiljenämnden vid sin bevisvärdering begår misstag, t ex feltolkar
utsagor eller övervärderar betydelsen av gjorda uttalanden. Vidare kanske
skiljenämnden inte lägger märke till att parter och vittnen uttrycker sig oklart,
vilket kan medföra att skiljenämnden inte griper in för att utreda oklar-
heter. Nämnden kanske inte inser betydelsen av att utsagorna ger utrymme
för olika nyanserade tolkningar och tror att en dom kan grundas på en mera
kortfattat beskrivning av de faktiska förhållandena. Det är också möjligt
att skiljenämnden missförstår vad parterna och vittnen avsett att slutgiltigt
ge uttryck för, när utsagorna rör komplicerade saksammanhang. Härvid
uppkommer fråga om en skiljedom kan undanröjas på grund av dylika be-
visvärderingsfel, bristande processledning och protokolleringsmisstag. Tro-
ligen kan en skiljedom bara hävas i vissa fall och stora svårigheter uppstår
när man skall söka avgränsa de fel som bör medföra undanröjande av en
skiljedom. Fyra exempel kan belysa det sagda.

I det första fallet antas att ett vittne medvetet eller av vårdslöshet avgi-
vit en oriktig utsaga. Enligt svensk rätt kan inte en skiljedom rivas upp i
dessa fall, men det finns exempel på att dylika fall bedöms på motsatt vis
i andra länder. En synpunkt som talar för den svenska lösningen är att
ogrundade klanderprocesser kan bli vanliga om skiljedomar kan angripas
under påstående att vittnen av vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter. Klan-
derprocesser medför stor olägenhet för den vinnande parten i skiljetvisten
även för det fall klandertalan ogillas.

Fall nummer två innebär att ett vittne avgivit en något oklar utsaga som
öppnar möjligheter till olika tolkningar i sådana delar som är helt avgöran-
de för målets utgång. Om det i efterhand visar sig att skiljedomen grundats
på att skiljemännen stannat för en tolkning som är uppenbart felaktig, kan
det ligga närmast till hands att inte öppna möjlighet för klandertalan. Ett
skäl härtill att partsombuden snarare än skiljemännen bör bära konsekven-
serna av att vittnet inte ombetts lämna preciserade uppgifter i syfte att un-
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danröja oklarheter som kunde leda till tolkningsproblem för skiljenämn-
den.

I det tredje fallet förutsätts att ett vittne gjort korrekta uttalanden, men
att skiljemännen missuppfattat uttalandena och dokumenterat dem på ett
felaktigt sätt. Dylika protokolleringsfel kan ofta undanröjas om skiljemän-
nen låter partsombuden ta del av protokollen successivt. Härvid kan om-
buden göra invändningar om att en utsaga missuppfattats och kräva att för-
nyade uppgifter inhämtas under förfarandet. Underlåter ombuden att göra
sådana påpekanden efter det att de protokollerade utsagorna tillställts dem,
bör klanderrätt inte föreligga. Om skiljemännen inte låtit parterna ta del
av successivt upprättade protokoll kan det te sig mera tveksamt om domen
bör kunna undanröjas i dessa fall. En svårighet består i att man ofta inte
kan avgöra om ett vittne i efterhand kommit till insikt om att han uttryckt
sig felaktigt eller om det föreligger ett dokumentationsfel, t ex då bandupp-
tagningar inte finns att tillgå.

En fjärde typ av fel kan förekomma i fall då slutledningsfel begåtts. Då
skiljenämnden sammanställer bevismaterialet kan de dra felaktiga slutsat-
ser. Fel av denna typ torde inte kunna leda till att en skiljedom upphävs.
Emellertid kan det ibland vara svårt att dra upp gränserna för denna typ
av fel i förhållande till andra handläggningsmisstag som kan medföra skil-
jedomens undanröjande.

Avslutningsvis skulle jag vilja ställa frågan hur man i framtiden lämpli-
gen skall bedöma fall där det i stora och komplicerade tvister förekommit
bevisvärderingsfel, processledningsfel, protokolleringsfel och slutlednings-
fel. Hur skall ansvaret för en korrekt handläggning fördelas mellan skilje-
männen och partsombuden?

Korreferenten, häradshövding GUSTAF MÖLLER, Finland:

Ärade debattledare, mina damer och herrar. Jag ber först om att få tac-
ka referenten för hans utförliga referat och för de synpunkter han har an-
fört här. Det ämne som är föremål för våra överläggningar är ju ett av de
mest centrala inom skiljedomsrätten. Det har inte utan fog påståtts: »The
law of arbitration is concerned with the relationship between the courts and
the arbitral process.» Det är naturligtvis inom ramen för ett kort korreferat
inte möjligt att gå in på alla de frågor som skulle vara av intresse att disku-
tera. Jag får därför begränsa mig till några enstaka.
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Trots att skiljemannaförfarandet sanktioneras av statsmakten så inne-
bär detta givetvis inte att en stat skulle tolerera att vilka som helst av dess
tvingande rättsregler helt skulle kunna sättas ur spel därigenom. Skiljedo-
mar som strider mot grunderna för ifrågavarande stats rättsordning är nog
knappast någon stat villig att erkänna. Det finns ju två möjligheter att kom-
ma tillrätta med detta problem. Den ena är att man föreskriver att domstol
eller annat offentligträttsligt organ skall ha exklusiv behörighet att pröva
vissa slags tvister eller med andra ord att sådana tvister överhuvudtaget inte
skall kunna avgöras genom skiljedom. Den andra möjligheten är att man
medger möjlighet till domstolskontroll därav huruvida en skiljedom till sitt
innehåll strider mot sådana bestämmelser som kan sägas tillhöra så att säga
den »hårda kärnan» av en stats tvingande rätt (ordre public).

Jag tror att ingen västeuropeisk stat helt och hållet har avstått från den
ena eller andra av dessa möjligheter. Vi vet ju alla att vissa slags tvister inte
kan avgöras genom skiljedom och vi vet också att en skiljedom i vissa fall
åtminstone i teorin kan tänkas vara ogiltig p.g.a. att den strider mot grun-
derna för ifrågavarande stats rättsordning, även om något hinder inte i och
för sig föreligger att den därigenom avgjorda tvisten blir avgjord genom
skiljedom. De här två möjligheterna att se till att tvingande rätt inte åsido-
sätts genom skiljedom har inte i olika länder använts precis på samma sätt.
I alla fall kan man konstatera, att man ingenstans torde ha gått så långt,
att man generellt uteslutit möjligheten att avgöra en tvist genom skiljedom
så snart en tillämpning av rättsnormer av tvingande natur blir aktuell. Som
ju referenten har påpekat föreligger det internationellt sett snarast en ten-
dens att utvidga möjligheten att avgöra tvister genom skiljedom.

Trots att vi ju inte i Finland och Sverige, i motsats till vad fallet är i
Danmark, i lagen har någon bestämmelse som säger att en skiljedom som
strider mot »ufravigelige retsgrundsaetningar» är ogiltig, tror jag att man
inte åtminstone i Finland och antagligen inte heller i Sverige skulle tiller-
känna en skiljedom giltighet om den är i klar strid mot vissa slags bestäm-
melser i tvingande rätt. En annan sak är att denna fråga måhända inte har
aktualiserats i praktiken, vilket ju också är förståeligt.

Jag skall här först beröra några sådana punkter i det skriftliga referatet
på vilka jag är av något annan åsikt än referenten. Samtidigt kommer jag
att gå in på vissa till vårt tema hörande frågor, som jag anser väsentliga
trots att de inte utförligare har blivit behandlade i referatet. Slutligen skall
jag alldeles i korthet försöka besvara diskussionsfrågorna på sida 292 i det
skriftliga referatet.

I början av referatet behandlades möjligheten att få svårbedömda hand-
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läggningsfrågor prövade under skiljeförfarandets gång, så att möjligheter-
na till klandertalan avskärs. Jag är helt enig med referanten däri att man
inte bör bereda en part någon möjlighet att förhala förfarandet genom att
få olika handläggningsfrågor under förfarandets gång hänskjutna till dom-
stol. Och om det finns något behov att införa en sådan möjlighet så bör
en absolut förutsättning vara att åtminstone parterna är eniga om att hand-
läggningsfrågan skall hänskjutas till domstol. Den av Sveriges rättegångs-
utredning framkastade tanken att HD efter meddelad prejudikatsdispens
skulle kunna rättskraftigt pröva principiellt viktiga materiella och proces-
suella frågor med såväl parternas som skiljemännens samtycke är ett intres-
sant förslag i och för sig, inte minst med tanke på den prejudikattorka som
nu råder inom en stor del av privaträtten. Jag misstänker dock att den möj-
ligheten nog inte i någon större utsträckning kommer att användas. Parter
som är invecklade i ett skiljemannaförfarande, eller åtminstone den ena av
dessa, torde typiskt sett ha ett större intresse av att få tvisten snabbt avgjord
så att de kan återgå till sin normala verksamhet, vilken ju är något annat
än att föra processer. Jag tror inte att det här intresset kan uppvägas av
affärsmäns eventuella intresse att få något prejudikat och att de skulle gå
med på något sådant här alldeles lätt.

Referenten har också gått in på frågan i vilken mån man skall kunna
få jävsfrågor handlagda under skiljemannaförfarandets gång. Här vet vi att
man har olika lösningar i olika länder. I vissa länder har man ju valt den
lösningen att man under förfarandet kan gå till domstol och få en jävsfråga
prövad. I Finland och Sverige utgör jäv åter en grund för klander av skilje-
dom. I skiljedomsregler föreskrivs ofta att ett skiljedomsinstitut under för-
farandet skall avgöra eventuella jävsfrågor. Detta kan ju vara ett effektivt
och bra sätt att få en jävsfråga snabbt avgjord. Men även om ett skiljedoms-
institut har avgjort en jävsfråga under förfarandet tror jag nog att skilje-
domsrätten i de flesta Väst-Europeiska länder i alla fall är sådan att denna
prövning inte kan beröva en part hans rätt att få jävsfrågan prövad av dom-
stol ifall skiljedomsinstitutet skulle förkasta jävsinvändingen. Jag tror att
det principiellt sett är ganska väsentligt att en part inte skall kunna avstå
från denna rätt innan han blivit medveten om jävet. I praktiken tror jag
att denna fråga inte har så stor betydelse. En jävad skiljeman avgår ju ofta
frivilligt och seriösa institut tillämpar säkert en lika sträng måttstock som
statsdomstolar, men principiellt tror jag att det också de lege ferenda är svårt
att avskära den här möjligheten.

Att statsmakten erkänner skiljeavtal, isynnerhet sådana angående fram-
tida tvist, bygger ju som Bernt Hjejle redan för länge sen har påpekat delvis
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på en ekvivalensbetraktning; det skall tillsättas ett annat opartiskt organ i
stället för statsdomstol. Jag tror därför att det är mycket svårt att vid in-
gående av skiljeavtal helt och hållet utesluta den möjligheten att en jävsfrå-
ga blir underkastad domstols prövning. Jag skulle här också vilja påpeka
att vid utarbetandet av UNCITRALrs modellag vann ett förslag av Inter-
nationella Handelskammaren, som gick ut på att ett skiljedomsinstitut skulle
i skiljeavtalet kunna anförtros exklusiv kompetens att slutligt avgöra
jävsfrågor, mycket ringa understöd om ens något. I Belgien och Förbunds-
republiken Tyskland finns ju den möjligheten att man får jävsfrågan
rättskraftigt avgjord under skiljeförfarandets gång av domstol och idén i
dessa länder är den att när skiljedom har meddelats föreligger inte längre
någon möjlighet att få en jävsfråga prövad av domstol, även om part erhål-
lit kännedom om jävet först efter det skiljedomen meddelats. Detta är den
principiella inställningen såvitt gäller domstolsprövning av jäv mot skiljeman
i Tyskland och Belgien. Detta är en lösning som jag inte tycker att man bör
förorda och jag tror inte att referenten heller vill göra detta. Sådana jäv
som part fått reda på senare bör väl i alla fall få prövas av domstol som
en grund för en talan om upphävande av skiljedom.

En fråga som även är av stort intresse är prövningen av frågan om skil-
jemännens behörighet under pågående skiljemannaförfarande. Här har vi
ju något olika lösningar i våra nordiska länder.

I Finland, Sverige och Norge har vi ju en möjlighet att föra talan om
skiljeavtalets giltighet och även om dess räckvidd under ett pågående
skiljemannaförfarande. Här har man ju i Danmark gått in för en annan
lösning efter modell av Genévékonventionen av år 1961, vilken för övrigt
inte torde ha tillträtts av något annat nordiskt land än Danmark. Där
föreskrivs ju att en domstol, i ett mål som har anhängiggjorts efter det att
skiljemannaförfarandet har inletts, inte får ta ställning till frågan om skil-
jemännen är behöriga att pröva den till dem hänskjutna tvisten helt eller
delvis. Tanken är alltså att frågan om skiljemännens kompetens först efter
skiljemannaförfarandet skall kunna prövas av domstol och då som grund
för en klandertalan. Liknande lösningar har vi ju också på annat håll i
Europa.

För egen del ser jag det nu inte som någon stor olägenhet att man under
ett pågående förfarande kan föra en talan om skiljeavtalets giltighet och
skiljemännens behörighet i övrigt. En förutsättning härför är dock att det
skall vara helt klart att skiljemännen trots en sådan talan får fortsätta för-
farandet och meddela skiljedom. Jag kan nämna ett exempel från mitt eget
land: Underrätten förklarade under ett pågående förfarande att skiljeavta-
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let var ogiltigt. Skiljenämnden brydde sig inte om detta utan de meddelade
skiljedom. Frågan om skiljeavtalets giltighet prövades sedermera av hov-
rätten och HD långt efter det att skiljedomen hade givits. Både hovrätten
och HD konstaterade att skiljeavtalet var giltigt.

På följande punkt har jag en annan åsikt än referenten. Den gäller det
fallet då en part har tillerkänts ett betydande belopp enligt en skiljedom och
anhåller att motparten skall försättas i konkurs. Om gäldenären invänder
att skiljedomen är ogiltig och att han därför inte är på obestånd är det en-
ligt referenten inte tillräckligt att domstolen tar ställning till om skiljedomen
sannolikt kommer att upphävas. Den materiella frågan måste enligt honom
omprövas och domstolen bör således ta ställning till frågan huruvida fordran
finns eller inte.

På den här punkten är jag nog av en klart annan åsikt än referenten.
En fordran som har blivit utdömd genom en skiljedom bör inte omprövas
i konkursförfarandet, om inte talan om upphävande av skiljedomen har
väckts och den domstol där talan om upphävande är anhängig har förord-
nat om inhibition. Vi har ett finskt rättsfall HD 1982 II 53 som också ger
stöd för den ståndpunkten jag här har intagit.

Referenten anser att klandergrunderna bör ges ett preciserat innehåll så
att skiljemän, domstol och parter lätt kan avgöra om viss handläggnings-
form bör medföra skiljedomens undanröjande. Detta kan ju i och för sig
synas helt rimligt. Jag har dock fått den uppfattningen att referenten föror-
dar att man borde ha detaljerade regler i lagstiftningen därom hurdant för-
farande innebär ett sådant fel att part medelst en klandertalan kan få skil-
jedomen upphävd. Detta tror jag nog att är ganska omöjligt. Man kan rent-
av fråga sig om andra handläggningsfel än sådana som innebär att grund-
läggande rättssäkerhetsprinciper åsidosatts (due process), dvs. den kontra-
diktoriska principen förstådd i vidsträckt bemärkelse överhuvudtaget bör
kunna utgöra klandergrunder. Den kontradiktoriska principen bör emel-
lertid iakttas strikt i ett skilj emannaför f ärande, då man beaktar att en mate-
riell överprövning av skiljedom i princip är utesluten. I det här samman-
hanget kan jag som exempel nämna att man i det Schweiziska skiljedoms-
konkordatet och i DDR:s skiljedomslagstiftning har stannat för den lösning-
en att det enda handläggningsfelet som kan medföra upphävande av skil-
jedom är ett åsidosättande av den kontradiktoriska principen. Sådana hand-
läggningsfel som inte innebär ett åsidosättande av den kontradiktoriska prin-
cipen bör enligt min åsikt på sin höjd kunna leda till att part genom en klan-
dertalan kan få skiljedom upphävd om han utan framgång inför skiljemän-
nen har protesterat mot visst, mot tillämpliga handläggningsregler, stridande
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förfarande. Den lösning man har valt i UNCITRAL:s modellag och som
överensstämmer med den lösning man har i New York -konventionen, dvs
att verkställighet kan vägras av skiljedom och att en skiljedom kan upp-
hävas på grund av minsta fel i förfarandet är ju en extrem lösning som inte
manar till efterföljd i nationell lagstiftning. Olägenhet av den här lösningen
i modellagen minskas ju visserligen därav att part går förlustig sin rätt att
få skiljedomen hävd p.g.a. ett handläggningsfel mot vilket han inte har pro-
testerat. Det oaktat är det oerhört långtgånget att varje handläggningsfel
kan vara klandergrund.

Referenten har varit inne på den frågan i vilken mån man borde göra
klandergrunderna beroende av att utgången i målet sannolikt har påverkats.
Jag är mycket skeptisk till en sådan lösning. Såsom referenten själv säger
leder denna lösning lätt till att materiella frågor blir föremål för bevisning
och omprövning och att klanderprocesserna fördröjs. Mera ändamålsen-
ligt synes det i så fall vara att föreskriva att skiljedom endast kan hävas
på grund av handläggningsfel som är av sådant slag att det skäligen kan
tänkas ha påverkat målets utgång. Jag tror dock att man kan klara sig bra
utan att uppställa som förutsättning för klander att målets utgång har
påverkats, om man utformar klanderreglerna så att endast mycket grova
handläggningsfel utgör klandergrunder.

Referenten har gjort gällande att den kontradiktoriska principen är så
vag att frågor som hänför sig till denna kan bli lösta på olika sätt i olika
delar av världen. Här kan jag ge referenten i viss mån rätt. Jag tror emeller-
tid nog att vi kan hitta samma grundtendens i stort sett överallt. Åtminsto-
ne tror jag att vi här i Norden har en ganska enhetlig uppfattning därom
vad kravet på due process och den kontradiktoriska principen innebär. Jag
delar inte referentens fruktan att den av mig förordade lösningen i fråga
om utformandet av klandergrunder, såvitt gäller handläggningsfel, inte skulle
uppfylla rimliga krav på förutsebarhet och leda till att risken för ogrundade
klanderprocesser ökar. Vi har ju också nu i Finland en möjlighet att få en
skiljedom hävd om skiljemännen »vid sakens behandling eljest har förfarit
felaktigt». En motsvarande bestämmelse har man även i Sverige. Det är nog
åtminstone här i landet inte så ofta en talan med stöd av denna bestämmel-
se väcks.

Skall de resningsgrunder som gäller för domstolsdomar utgöra klander-
grunder ifråga om skiljedomar? Här har vi olika lösningar. I Finland utgör
resningsgrunderna för domar inte grunder för klander av skiljedom. Så är
antagligen fallet även i Sverige. I Norge har man ju valt en motsatt lösning,
så vitt jag har förstått, och detsamma gäller också flera mellaneuropeiska
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länder t.ex. Österrike och Förbundsrepubliken Tyskland. Jag är för egen
del mycket skeptiskt inställd till den sistnämnda lösningen. I de länder man
har denna lösning är ju klanderfristen, såvitt gäller dessa grunder, i allmän-
het lika lång som resningsfristen ifråga om domstolsdomar. Att frågan om
en skiljedoms bestånd blir länge hängande i luften är någonting föga ef-
tersträvansvärt. Skilj emannaför f ärandet är och bör vara framför allt ett
medel för slitande av tvister inom näringslivet. En möjlighet att få skilje-
dom hävd p.g.a. ny bevisning, uppenbar oriktig rättstillämpning eller för
att falsk bevisning förekommit är någonting som jag inte tror att man bör
införa, åtminstone i de länder där man inte har haft denna möjlighet från
förut. Inför man en sådan möjlighet är jag nog rädd att man åtminstone
här i landet löper den risken att en klandertalan på sådana grunder väcks
i tid och otid.

Jag är helt ense med referenten däri att de absoluta ogiltighetsgrunder-
na dvs. nullitetsgrunderna i stort sett kan undvaras. I de flesta nationella
skiljedomslagar känner man ju inte alls till nullitetsgrunder. Oaktat detta
torde i de flesta länder skiljedomar dock i vissa fall anses absolut ogilla.
Jag tror att sådan skiljedomar som klart strider mot ordre public eller genom
vilka man har avgjort en tvist som inte kan avgöras genom skiljedom nästan
överallt är nulliteter. En annan sak är att sådana skiljedomar inte hör hemma
i det levande livet utan snarast i fantasin och eventuellt i läroböcker.

En intressant fråga är om skiljeavtalets ogiltighet bör hänföras till klan-
dergrunderna eller till ogiltighetsgrunderna. Åtminstone enligt min uppfatt-
ning bör skiljeavtalets ogiltighet vara en klandergrund och inte en ogiltig-
hetsgrund. I samtliga i praktiken förekommande fall, då det sedan skilje-
dom meddelats konstaterats att inget giltigt skiljeavtal ligger till grund för
domen, torde frågan om skiljeavtalets giltighet ha varit mer eller mindre
oklar, t.ex. huruvida föreskrivna formkrav iakttagits (i de land formkrav
ifråga om skiljeavtal finns), huruvida en skiljeklausul som ingår i standard-
villkor blivit inkorporerad i avtalet osv. Även om man överför det här rek-
visitet till klandergrunderna från ogiltighetsgrunderna, tror jag inte att detta
skulle utgör hinder att i vissa extrema fall — som hör hemma snarast i fan-
tasin — anse en skiljedom absolut ogill om inget skiljeavtal föreligger. (T.ex.
då en »skiljedom» görs gällande mot någon som ingenting haft att skaffa
med vare sig skiljeavtalet eller huvudavtalet och inte heller inlåtit sig på för-
farandet.)

Sammanfattningsvis kan konstateras, att jag — i motsats till referenten
— anser att grunderna för klander av skiljedom i huvudsak kan och bör
utformas på det sätt som anges i det skriftliga referatet på sid 280—281.
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En fråga är om part, trots möjlighet till klandertalan, skall ännu i verk-
ställighetsskedet kunna göra invändningar mot en skiljedoms giltighet. För
egen del anser jag att man ifråga om inhemska skiljedomar bör ha en klan-
derfrist. När klanderfristen har försuttits bör en part inte mera i verkstäl-
lighetsskedet kunna göra någon invändning mot skiljedomens giltighet. Så-
vitt gäller utländsk skiljedom är det emellertid klart att man bör bedöma
situationen på ett annat sätt. Detta har man också gjort i New York-
konventionen. Ifråga om en inhemsk skiljedom anser jag att klanderfristen
bör vara t.ex. 60 eller 90 dagar.

Till sist skall jag ta upp en fråga som referenten berört ganska kort men
som är av stort intresse och som har debatterats mycket, nämligen frågan
om möjligheten att förlägga ett skiljeförfarande till en sådan ort att inget
lands rätt blir tillämplig och att inget lands domstolar har jurisdiktion att
pröva en klandertalan.

Referenten nämner den belgiska lösningen från år 1985, vilken rätt myc-
ket kritiserats i litteraturen. Jag anser en sådan lösning vara oerhört miss-
lyckad av flera olika anledningar. Att en part får nöja sig med att göra in-
vändningar mot en skiljedom i samband med verkställighetsprövningen är
otillfredsställande, vare sig tappande part har varit svarande eller kärande
i skilj emannaförfärandet. Trots att svaranden på goda grunder protesterar
mot förfarandet inför skiljemännen eller påstår att skiljemännen överskri-
der sin behörighet är han tvungen att delta i skilj emannaförfärandet ända
till dess dom meddelats endast för att försvara sig mot den eventualiteten
att domstolen i det land där käranden beslutar anhålla om verkställighet
anser att hans invändning inte är grundad. Dessutom har en part ett berät-
tigat intresse att en gång för alla få en angripbar skiljedom ur världen och
att inte behöva vara förberedd att överallt i världen där verkställighet kan
tänkas bli aktuell försvara sig i ett eventuellt verkställighetsförfarande. En
kärande som är tappande part är minst lika illa ställd. Det blir ju ofta ingen
verkställighet om käranden har tappat målet. Vad skall denne göra om han
anser att skiljedomen är ogiltig? Det enda han kan göra är att inleda ett
nytt skilj emannaförfärande med stöd av samma skiljeavtal och som en för-
fråga göra gällande att den tidigare skiljedomen är ogill. Huruvida ett så-
dant försök lyckas är i högsta grad ovisst.

Inte heller om vi ser på saken utifrån ett mera kommersiellt perspektiv
kan ifrågavarande lösning anses lycklig. För ett seriöst företag är det väl
ganska oangenämt att vägra att fullgöra vad detta blivit ålagt genom en skil-
jedom. En företagare kan ju visserligen försöka övertala envar, som vill lyss-
na på honom, att han får rättvisa när den vinnande parten i sinom tid söker



Domstols prövning av skiljedom 469

exekvatur. Men företagets kommersiella renomé kan ju nog ta skada av en
Underlätelse att iaktta en skiljedom, som inte blivit upphävd. Vad tappan-
de part behöver i sådana här fall är att så fort som möjligt bli av med den
ogilla skiljedomen. Slutligen kan konstateras att de här sk. »anationella»,
»apatrida» eller »flytande» skiljedomarna, som inte skulle vara klanderba-
ra någonstans, enligt förhärskande uppfattning inte anses falla under New
York -konventionen. Riktigheten av denna uppfattning synes även i ljuset
av förarbetena och tillkomsthistorien till New York -konventionen knappast
kunna betvivlas. Man riskerar sålunda att få skiljedomar som inte är verks-
tällbara just någonstans.

Om klander för f ärandet ännu en punkt: detta är ju ett rent kassations-
förfarande. De lege ferenda kan man överväga att efter engelskt mönster
införa en möjlighet att vid vissa små fel uppskjuta klanderprocessen och
bereda skiljemännen möjlighet att rätta felen.

Slutligen mina svar på frågorna: Fråga nummer 1: Ja åtminstone jäm-
fört med vad situationen är idag i de nordiska länderna. Nr 2: Antalsmässig
begränsning bör ske om man förfar så som jag har föreslagit; en mera pre-
ciserad beskrivning är knappast möjlig. Nr 3: Ja, såvitt gäller alla i prakti-
ken förekommande fall om inte klandergrunderna formuleras alltför ka-
suistiskt. Nr 4: Frågan kan övervägas. Nr 5: Klanderfristerna får i ingen
händelse vara längre än 90 dagar e tempore scientiae. Nr 6: Ja. Nr 7: Nej.
Nr 8: Möjligen bör man i framtiden frånkänna skiljeavtal angående framti-
da tvist giltighet i större utsträckning än vad som nu är fallet för att inte
skiljeklausuler skall intas i sådana avtal där skiljeförfarande är oskäligt med
hänsyn till den ena parten. Inga särskilda krav bör enligt min uppfattning
uppställas i fråga om skiljemännens juridiska kompetens. Det räcker att par-
terna själva eller någon sakkunnig tredje man som de har förtroende för
påverkar skiljenämndens sammansättning.

Ja, det hade ju funnits en hel del annat men eftersom jag redan väl har
överskridit min tid så tror jag att jag nöjer mig i detta skede med det här.

Advokat BENGT WESTERLING, Sverige:

— Fru president, mina damer och herrar. Det är inte så lätt att tala om
ämnet efter ett så omfattande referat och korreferentens uttömmande an-
förande. Jag skall kort ägna mig åt de diskussionsfrågor som ställs i referatet.
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En svårighet vid besvarandet av frågorna är, att referenten ej har angett
bakgrunden. Vi vet inte med vilken rättsordning vi skall jämföra. Eftersom
jag möjligen har någon kännedom om svensk rättsordning, så tar jag min
utgångspunkt i den. Varje talare får därefter ägna sig åt sin egen. Jag håller
mig alltså helt till de ställda frågorna.

Den första är, huruvida klandergrunderna skall begränsas ytterligare.
Jag antar, att referenten härmed också avser ogiltighetsgrunderna. Eftersom
jag är av konservativ läggning är jag tämligen nöjd med den svenska skilje-
mannalagens nu bestående reglering. Det må ankomma på den som tycker
att den är felaktig och bör reformeras att visa, att det föreligger ett verkligt
behov därav. Jag tycker alltså, att både ogiltighetsgrunder och klandergrun-
der skall bestå och att det inte finns någon anledning att försöka ytterligare
begränsa klandergrunderna. Det går knappast, tror jag att komma längre
i begränsning än vad som har skett i den svenska lagen. Vi har den utdelad
och var och en kan se själv vad den stadgar. Att nu både ogiltighetsgrunder
och klandergrunder är vagt angivna, det hänger samman med materians na-
tur. Jag tror inte att det går att komma mycket längre i precisering. Med
nutida lagstiftningsteknik så finns det knappast några preciserade lagbe-
stämmelser så att vi får vara nöjda med den grad av precisering som upp-
nåddes 1929.

Att begränsa klandergrunderna antalsmässigt, det förstår jag egentligen
inte fördelen med. Det är ej av någon betydelse huru många grunder som
finns utan det är innehållet som är det väsentliga. För att återgå till precise-
ringen av grunderna i referatet är det enligt min mening ett teoretiskt reso-
nemang att skiljemän skulle överväga huru nära gränsen de kan gå. Ingen
skiljeman överväger i praktiken huru dumt eller oskickligt han får bära sig
åt för att ej klandergränsen skall nås. Alla handläggningsfel, som må före-
komma, uppkommer ju inte medvetet efter någon överläggning skiljemän
emellan utan det är fråga om förbiseende och olyckshändelser. Det är alltså
den mänskliga faktorn och den tror jag inte går att övervinna med någon
mera preciserad lagstiftning.

Enligt min mening har vi att utgå ifrån att både ogiltighetsgrunder och
klandergrunder är uttömmande angivna i de olika lagparagraferna. Det får
visserligen den märkliga effekten, att trots att en högsta domstolsdom kan
angripas genom särskilda rättsmedel, resning och sådant, så kan inte en skil-
jedom rubbas av motsvarande skäl. Det beror på att parterna genom avtal
har underkastat sig skiljemännens avgörande och då får de skylla sig själ-
va. I referatet finns det ett rättsfall omnämnt, NJA 1973 s. 527, som refe-
renten åberopar som stöd för att i Sverige en skiljedom undanröjts utan
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att stöd funnits därför i skiljemannalagen. Det var emellertid fråga om en
tredje man, som inte varit part i skiljeförfarandet, och denne klandrade skil-
jedomen i fråga. Referenten säger nu, att skiljedomen blev hävd. Detta är
ej rikligt utan Högsta Domstolen konstaterade endast, att skiljedomen var
utan verkan gentemot den klandrande parten, vilket är någonting helt annat.
Ås. 176 i boken Arbitration in Sweden (1984 års upplaga) finns det dessutom
omnämnt ett rättsfall, som inte har refererats i NJA därför att Högsta
Domstolen vägrade fullfölj stillstand, men i fallet konstaterar hovrätten, att
ogiltighetsgrunderna, som det där var fråga om, är fullständigt angivna i
lag och att det ej finns ogiltighetsgrunder därutöver. Det påstods i det fallet,
att ett vittne hade ljugit inför skiljemännen, men detta ledde alltså inte till
någon hävning av skiljedomen.

Jag har nu kommit fram till punkt 4 bland frågorna i frågelistan. I frå-
ga om obstruktionssituationerna är det väl så att jag brister i erfarenhet.
Så förfärligt många fall, i vilka obstruktion förekommit från någon skilje-
mans sida, kan jag inte erinra mig. Vi kanske därför inte bör vara alltför
mycket rädda för de situationerna.

Vad sedan gäller punkt 5 (frågan om tidsfristerna) så anser jag den i den
svenska skiljemannalagen föreskrivna tidsfristen om 60 dagar vara lämp-
lig. Att skiljedoms ogiltighet kan komma upp när som helst utan tidsbe-
gränsning tror jag ej skall anses vara särskilt allvarligt. Hur många fall av
ogiltighet har förekommit, kan man fråga sig? Det bör vara ett tämligen
ringa bekymmer. Har kärandeparten vunnit genom den förment ogiltiga skil-
jedomen, lär han väl begära veskställighet av domen och då ställes proble-
met på sin spets. Det blir endast då det är fråga om en fastställelsetalan el-
ler då kärandens talan har ogillats, som olägenheten av att påståendet om
ogiltighet kan framföras utan tidsbegränsning skulle vara en framträdande
nackdel.

Vad gäller fråga 6 finns det redan en regel i svensk skiljemannalag, i
21 §, som synes vara väl anpassad till den praktiska verkligheten.

Med avseende å fråga 7 stadgar svensk skiljemannalag, att handlägg-
ningsfelet skall med sannolikhet ha påverkat utgången. Det synes vara en
lämplig avvägning. Om i stället vikt skulle läggas vid handläggningsfelets
grovhet skulle situationen lätt bli densamma. Har felet varit särskilt grovt
har det med stor sannolikhet påverkat utgången, medan ett mycket lindrigt
handläggningsfel med ganska stor sannolikhet inte påverkat utgången. Där-
för blir det väl egentligen samma sak.

Krav på juridisk kompetens hos skiljemännen bör ej uppställas. Av re-
feratet framgår att till skiljemän ofta väljs tekniker, revisorer och andra,
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som inte har någon formell juridisk kompetens. Det kan emellertid — för
att göra en liten utvikning — vara förenat med risk att välja dessa i och
för sig mycket framstående experter som skiljemän. Hur gör man i situatio-
nen, att skiljemans sakkunskap är så betydande, att dennes privata vetande
vida överträffar sakkunskapen hos inför skiljenämnden eventuellt hörda
sakkunniga? Skall nämnden i så fall låta dessa sakkunniga skiljemän spela
ut sin vidsom inför parterna med risk för att det härvid antydes hur domen
kommer att bli, eller skall man låta sådan skiljeman under överläggningar
delge de mindre sakkunniga skiljemännen sin visdom utan att parterna blivit
i tillfälle att kontrollera dennas innehåll? Frågan är inte alldeles lätt att bes-
vara och kan möjligen leda till slutsatsen, att det kan vara farligt att utse
experter till skiljemän. Framför allt kan det vara riskabelt för part om i
skiljenämnden sitter en särskilt sakkunnig skiljeman, medan de andra två
är jurister. Det kan bli en ganska farlig sammansättning.

Till sist! Referenten berör i referatet 23 § i den svenska skilj emannala-
gen, som förbjuder skiljeman att ta emot ersättning av en av parterna med
uteslutande av den andre parten. Uttalandet är för mig åtminstone något
oklart. Menar referenten verkligen, att det skulle vara förbjudet för en skil-
jenämnd, som har begärt förskott från vardera parten som ett villkor för
att ta emot sitt uppdrag, att låta den ene parten, därest den andre av oför-
måga eller av tredska inte erlägger sitt förskott, fullgöra den sistnämndes
skyldighet? Det är en uppfattning, som jag inte kan instämma i. Genom
att ta emot deposition endast från den ene parten med dubbelt belopp så
har skiljemännen inte skaffat sig ersättning från en part. Det är endast frå-
ga om att få en säkerhet.

Universitetskansler REINO ERMA, Finland:

Professor Lars Heumann har gjort ett mycket värdefullt referat. Hans
analys av problemet är i sin helhet intressant. Jag skulle dock ställa en frå-
ga. Hur stort är verkligen behovet av domstols prövning av skiljedom i Sve-
rige? Vi har här i Finland bara några få rättsfall, vilka gäller domstols pröv-
ning av skiljedom. Då har det oftast varit fråga om de arvoden som skall
utgå till skiljemännen. Man kan säga att behovet av domstols prövning av
skiljedom har hos oss varit ytterst litet.

I en detaljfråga vill jag motsätta mig referentern. Referenten påstår på
sidan 287: »Parterna kan därför med visst fog ställa krav på att skiljemän-
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nen skall tillse att utredningen inte är behäftad med allvarliga brister» och
litet senare på sidan 288: »Underlåten processledning kan kanske medföra
att skiljedomen kan hävas om utgången påverkats och passiviteten är högst
anmärkningsvärd.»

Enligt min uppfattning kan inte skiljemannen fungera som undersök-
ningsledare eller som parternas rådgivare. I socialistiska länder är situatio-
nen en annan. Skiljedomstolen har där i princip skyldighet att aktivt få fram
sanningen. Skiljeman kan fordra att parterna framställer vissa bevismedel
eller beställa det själv t.ex. från arkivet. Ett motsvarande inkvisitoriskt för-
farande är inte möjligt här i Finland. Skiljemännen har inte något ansvar
för partens eller parternas ofullständiga eller vilseledande bevisning. En skil-
jeman är inte mera opartisk om han »vid uppenbara motsägelser» i utred-
ningsmaterialet gör en part eller båda parterna uppmärksamma därpå. Par-
terna har själv ansvaret om det, att skiljemännen får tillräckligt korrekt ut-
redning.

Tack så mycket.

Direktör ULF FRANKE, Sverige:

— Fru ordförande. Referenten nämnde på något ställe att skiljeförfa-
randet skulle kunna komma i vanrykte om brister i förfarandet förekom-
mer utan att dessa kan angripas i domstolarna. Jag tycker inte detta stäm-
mer överens med erfarenheterna. I stället ger erfarenheterna vid handen att
det är i sådana länder där domstolsingripanden lätt kan göras som skilje-
förfarandet kommit i vanrykte. Domstolsingripanden förlänger förfaran-
det och utgör över huvud taget ett komplicerande moment i skiljeprocessen.

I länder som Schweiz och England har skrivits många böcker om hur
besvärlig skiljeprocessen är för att domstolarna ingriper i skiljeförfarande-
na. Vi kan också se en tendens internationellt att man börjar gå ifrån skil-
jeprocessen. Man försöker hitta på nya sätt att lösa tvister. Framför allt
i Amerika har man börjat pröva metoder som conciliation, mediation, mini
trial och andra sätt att lösa tvister.

Jag tror att det grundläggande i skiljeprocessen är snabbheten. Det finns
två andra viktiga moment och det är sakkunniga skiljedomare och sekre-
tessen. Men jag tror snabbheten är enormt viktig hos dem som främst an-
vänder skiljeförfarande, nämligen näringslivet. Tvister inom näringslivet rör
ofta stora belopp som snabbt måste regleras. Det rör sig också ofta om på-
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gående kontinuerliga affärsförbindelser som licensavtal, agentavtal och större
projekt som byggnadsentreprenader och liknande, där en långdragen pro-
cess skulle kunna ställa till stora problem.

Det krävs alltså ett väldigt snabbt förfarande och därför har man inom
näringslivet valt just skiljeförfarandet. Och därmed har man också avstått
från vissa rättssäkerhetsgarantier som i och för sig anses viktiga inom dom-
stolsprocessen. Framför allt så har man valt att avstå från möjligheten att
överklaga på materiella grunder och även överse med vissa processuella miss-
tag. Att man sätter snabbheten framför legala aspekter visas också av att
man fortfarande i hög grad använder icke-jurister som skiljedomare. I Eng-
land är det vanligare med icke-jurister än med jurister men även i Sverige
förekommer ofta lekmän.

Jag tycker att man av detta kan dra vissa slutsatser. En är att man skall
ha så få klandergrunder som möjligt och jag håller inte riktigt med Bengt
Westerling när han förordar att man inte ytterligare skall begränsa dem.
Jag tycker exempelvis att den allmänna klandergrunden i svenska skiljeman-
nalagen borde preciseras. Det är ju framför allt den som används vid klander.

Jag tror också att man enbart skall ha klandertalan och slopa ogiltighet
av skiljedom. Det är inte bra att den vinnande parten för att vara säker på
att domen skall stå sig måste föra en fastställelsetalan i domstol om att do-
men är riktig. Det är ju inte alltid så att domen skall verkställas.

Jag skulle också vilja förorda att man förkortade klandertiden. I Sveri-
ge är den 60 dagar. Den bör kunna förkortas till 30 dagar.

Bland rekvisiten för att angripa en skiljedom bör också finnas med att
felet påverkat utgången. Det komplicerar visserligen processen som referen-
terna har påpekat men det är ju ännu värre om klandertalan leder till att
man måste starta ett nytt skiljedomsförfarande eller en ny process.

Man skulle också kunna begränsa klandertalan till en instans, gärna di-
rekt till hovrätten men i vart fall tror jag det är väldigt viktigt att det är
bara en instans. Det skulle kunna bli fullkomligt omöjligt att använda skil-
jeförfarande om klanderprocessen skall gå i tre instanser.

Jag tror också att domstolarna bör få större möjligheter att dels avgöra
mål som klandrats, dvs själva rätta vissa fel, dels återförvisa mål till skilje-
nämnden. Nu är det, som nämnts, ett rent kassationsförfarande. Jag tror
alltså att man i effektivitetens intresse bör låta domstolen antingen rätta själv
eller återförvisa till skiljenämnden om det vid klandertalan visat sig ha fö-
rekommit fel.
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Advokat OLAV WILLADSEN, Danmark:

Ærede ordfører, mine damer og herrer.
De forrige talere har berørt de spørgsmål, der har stået i materialet. Men

der er også andre spørgsmål, og eftersom ordføreren gav ordet frit, så vil
jeg tillade mig at komme ind på nogle af disse.

Et af de spørgsmål, som har været rejst også fra referentens side, var
spørgsmålet, om man kunne gøre noget ved falske udsagn.

Det er min vurdering, at hvis en voldgiftsmand — i hvert fald en vold-
giftsmand der er professionel dommer — får mulighed for direkte under
voldgiftssagen at pålægge vidner og parter at tale sandt, så falske vidnes-
byrd kan straffes på samme måde som falske udsagn givet i en almindelig
retssag, så kan man undgå i hvert fald nogle falske udsagn, dog ikke dem
alle.

Et andet spørgsmål, som vil være meget væsentligt også i andre lande
end Danmark, er spørgsmålet om EF-retten. Spørgsmålet er nemlig, om en
voldgiftsret kan, og om den skal, spørge EF-domstolen om EF-retlige spørgs-
mål efter EØF-traktatens art. 177, og hvad konsekvensen bliver af, at man
ikke har gjort det? — Og om man så senere kan anfægte afgørelsen, fordi
den er i strid med EF-retten?

Nu vil jeg sige, at jeg har forstået, at mange specielt finner har svært
ved at forstå dansk, og skal derfor anmode om tilladelse til at referere min
tale på finsk.

— Koska olen ymmärtänyt etta monet suomalaiset eivät ymmärrä tans-
kaa annan nyt lausuntoni suomeksi.

Monet todistajien väärät lausunnot voi välttää jos ainakin ammattituo-
marit voisivat määrätä väärät lausunnot rangaistaviksi samalla tavalla kuin
tavallisessa oikeudessa.

Toinen kysymys minkä olen nostanut on EEC-lain kysymys ja sitähän
voi myös ajatella käytössä muuallakin kuin Tanskassa.

Pitääkö ja voiko välimiehet EEC-sopimuksen mukaan kysyä EEC-
tuomioistuimelta onko tämä lausunto oikea — toisin sanoen onko tämä pää-
tös EEC-lain mukainen? Jos ei öle kysytty ja myöhemmin nostetaan kysy-
mys, mitä tapahtuu silloin:

Onko välimiehien päätös voimassa? vai onko se mitätön? vai voiko sit-
ten nostaa EEC-asian?

Kiitos.
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Advokat NIELS SØBY, Danmark:

Det bliver vanskeligt at skulle leve op til den tidligere talers finske
sprogkundskaber, og jeg skal nok lade være med at oversætte til et ikke-
skandinavisk sprog, men prøve at holde mig til mit modermål.

Det spørgsmål, der er taget op, er efterprøvelse af voldgiftsafgørelser.
Udgangspunktet for bedømmelsen må være, at en voldgiftsafgørelse er et
menneskeværk, ligesom en dom er et menneskeværk med alle de svaghe-
der, som dette indebærer.

Jeg tænker ikke her på, at der af og til forekommer fejl som regnefejl,
navne der er skrevet forkert, henvisningsfejl og andet i afgørelserne. Over-
for sådanne kan man gå til voldgiftsretten selv og få fejlene rettet, hvis det
er af betydning.

Man vil ofte efterfølgende, når en part ønsker at angribe selve udfaldet
af en sag, stå overfor en forkert afgørelse, som måske i hovedsagen skyld-
tes partens dvs. advokatens manglende forberedelse eller forkert procesfø-
relse. En sag med gode momenter, gode betingelser, som er blevet overspil-
let af advokaten, der måske har glemt at gøre indsigelser overfor en tabsop-
gørelse.

Hvor der efterfølgende har været indsigelser overfor voldgiftsafgørel-
ser, vil de ofte begrundes forkert. Det forhold — nemlig at sagen har været
ført forkert — fremføres ikke.

Man skal imidlertid gøre sig klart, at hvis der virkelig er begået en ond-
sindet fejl fra voldgiftsrettens side, et misgreb, så er det noget, som man
efterfølgende kun vanskeligt kan angribe.

Advokater elsker at tale om deres vundne sager, men jeg vil tale lidt her
om en tabt sag.

Jeg blev engang af en tysk klient, som jeg havde tabt en sag for, bedt
om at sagsøge voldgiftsretten og få omstødt afgørelsen. Det kunne godt være,
at resultatet var forkert, og det kan også være, at det måske skyldtes min
indsats eller klienternes indsats og måske slet ikke fejlbedømmelse fra nog-
le dommeres side.

Efterfølgende er en sag altid meget vanskelig at angribe, fordi — hvis
der virkelig er begået noget, der er forkert — så vil formen ofte være kor-
rekt. Hvis man f.eks. forestiller sig et eksempel, jeg har haft, hvor tanken
var fremme. Det drejede sig om en international voldgift, hvor retsforman-
den blev udmeldt fra et af de mange lande, hvor bestikkelse indgår som et
led i det almindelige kulturmønster. Det er ikke et skandinavisk problem,
men skandinavere har også af og til voldgiftssager med mellemøstlige lande
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og med sydamerikanske lande, hvor bestikkelse indgår mere eller mindre
i det almindelige kulturmønster. Hvis den ene part har udøvet en bestikkelse,
kan der fremkomme en afgørelse, som i formen er helt korrekt, hvor vold-
giftsretten måske med dissens konstaterer, at det ikke er bevist, at forhol-
dene var vanskeligere, eller at det ikke er bevist, at forsinkelserne alene
skyldtes det forhold, eller at det ikke er bevist, at der er lidt et »adækvat»
tab osv.

Det, der ligger til grund for resultatet — bestikkelser —, vil aldrig kun-
ne bevises eller kunne komme frem.

Vi har i Danmark haft et eksempel i vores Højesteret, at man har ge-
noptaget en sag, hvor man havde overset eller ihvertfald ikke taget hensyn
til en parts begæring om mundtlig forhandling. Jeg mener, det var et kære-
mål, og den danske Højesteret gjorde så det, at man genoptog sagen, ned-
satte en ny ret bestående af andre dommere end dem, der havde dømt i den
første sag, og kom til et andet resultat end den første sag. Det kræver selv-
følgelig en del mod at erkende, at der er begået fejl. Det er positivt, at man
har gjort det.

Efter den danske retsorden, er voldgiftsrettens gyldighed noget, som ef-
terfølgende vil kunne prøves af domstolene. Jeg vil gerne rejse det spørgs-
mål, som man måske kunne overveje, om det er en hensigtsmæssig regel
at gennemføre til sin yderste konsekvens. Jeg har selv haft en voldgiftssag
mellem en libysk og en dansk part, hvor den libyske part meget forventeligt
bestred voldgiftsrettens kompetance ud fra en meget opfindsom argumen-
tation med, at det var en administrativ kontrakt, altså en kontrakt med den
libyske stat, og når den libyske stat havde en administrativ kontrakt, kunne
man ikke indgå en voldgiftsaftale gyldigt. Der var støtte til dette i fransk
teori og det var en fransk advokat, der førte sagen med stor kreativ opfind-
somhed i tankegangen. Der er vel ingen her, der har lyst til at føre den tanke
igennem, at dette skulle efterprøves ved en libysk domstol. Ikke desto mindre
er det i virkeligheden den regel, vi har i Skandinavien. De skandinaviske
domstole kan efterfølgende efterprøve, om der foreligger en gyldig vold-
giftsaftale. Hvis man har et voldgiftsinstitut kan man også spørge, om det
er hensigtsmæssigt.

Et andet praktisk eksempel, jeg har været ude for, var svenskeren, der
kommer til Danmark, og giver tilbud efter AB 72, så efterfølgende siger,
at det er svensk voldgift og ikke dansk voldgift i medfør AB 72. Der opstår
selvfølgelig det delikate problem, om det er den svenske voldgiftsret eller
den danske voldgiftsret, der skal prøve, hvem der egentlig er den gyldigt
aftalte voldgiftsret i denne tvist.
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I de indlæg, der er kommet, er man i og for sig ikke kommet frem til,
hvem der egentlig skal prøve? Er det hensigtsmæssigt altid, at domstolene
kan efterprøve spørgsmål, som er blevet prøvet af voldgiftsretten på et tid-
ligere tidspunkt?

For såvidt angår obstruktionen, som det blev nævnt, selvom det måske
ligger lidt udenfor emnet, er det ofte sådan, at den trænede voldgiftsdom-
mer kan fornemme, om der efterfølgende er nogen, der vil være opfindsom
og kreativ i fremkomsten af indsigelser.

Det er et spørgsmål, men kan rejse sig som voldgiftsdommer, hvordan
man skal gardere sig mod efterfølgende kritik. Et af midlerne, som vi ikke
bruger meget i Skandinavien, men som bruges i ICC-voldgift, er de såkald-
te »terms of reference». De har den charme, at dommerne beder parterne
om at underskrive dokumentet, inden at afgørelsen foreligger. På dette tids-
punkt er lysten til at angribe voldgiftsretten frontalt jo mindre. Det giver
så den fordel, at man, hvis man fornemmer, at der er ballade i luften, kan
få parterne til at underskrive dokumentet, om det er det, man skal tage stil-
ling til, og at voldgiftsretten, som den er nedsat, er kompetent til at bedøm-
me det. Det er meget vanskeligt at efterfølgende selv for en meget opfind-
som part, at angribe en voldgiftsafgørelse, hvor der ligger et sådant doku-
ment. For det tilfældes skyld, at en part nægter at underskrive, så får man
indsigelserne på bordet, kan få den procederet og kan få voldgiftsrettens
afgørelse om indsigelserne, så man ikke efterfølgende står overfor »dolken
i ærmet», eller hvordan man ellers kan beskrive det. Så selv den manglende
underskrift, parten der nægter at underskrive, har også sin funktion, idet
man får forholdet tydeligt bragt frem.

Et andet moment, som jeg mener, voldgiftsretten kan gøre, er at lægge
et tidsprogram. Det er noget som ihvertfald i Danmark, hvis man foreslår
det overfor de almindelige domstole, de ser på med megen fremmedhed.
Det er jo noget, som måske undrer folk indenfor erhvervslivet, som hvis
der skal udføres et stykke arbejde, så er det en normal ting, at man lægger
et tidsprogram for gennemførelse. Det er indenfor den danske byggevold-
gift også relativt normalt i større sager, som vil lægge beslag på kræfterne
i lang tid frem, at man lægger et tidsprogram, vurderer sagens omfang, gi-
ver rimelige frister for skriftveksling og for fremkomst af dokumenter, så
man ikke står i den obstruktionssituation, som der blev nævnt tidligere.

Min konklusion er, at man i og for sig, selv med de muligheder, der er
efter skandinavisk lovgivning til at angribe voldgiftsafgørelser, bør være re-
lativt forsigtige med at udnytte disse også fra domstolenes side i tilfælde,
hvor voldgiftsretten selv har taget stilling til det, og hvis voldgiftsdommer-
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ne, hvis de har følt det, har været så forudseende, at de har sørget for at
få bragt spørgsmålene på bordet.

Referenten, professor LARS HEUMAN, Sverige:

Det rör sig här om en fråga som är specifik för svensk rätt beroende
på att bestämmelsen i 23 § 1 st den svenska skiljemannalagen saknar mot-
svarighet i de andra nordiska ländernas lagar. Enligt denna bestämmelse
får en skiljeman av part inte motta eller betinga sig ersättning om inte sam-
ma förmån tillkommer honom f rån motparten. Avtal som strider mot denna
likhetsprincip är enligt lagen ogiltiga och skiljeman är skyldig återbära vad
han obehörigen mottagit. Syftet med regeln är att skiljemännen skall vara
opartiska så att de inte medvetet eller omedvetet gynnar en part som åtagit
sig att betala skiljemännens arvoden. Syftet med regeln framstår ganska klart
om man jämför den med jävsregeln i 5 § som föreskriver att en skiljeman
är jävig om han åtnjuter lön eller underhåll från en part, d v s om det före-
ligger en viss ekonomisk bindning eller ett beroendeskap mellan part och
en skiljeman. Bestämmelsen i 23 § är enligt sin lydelse tillämplig även i fall
då en part betalat hela förskottsersättningen, d v s även den del som mot-
parten bort betala. Även i detta fall har ju skiljemannen »mottagit ersätt-
ning» trots att »samma förmån inte tillkommit honom från andra parten».
I praktiken förekommer det att en part betalar hela den fordrade förskotts-
ersättning, när andra parten vägrat att betala sin del. Den svenska lagen
borde ändras så att sådana förskottsbetalningar medgavs. Ett skäl som talar
för denna lösning är att jäv inte anses föreligga enligt skiljemannalagen 5 §
sista stycket då en part uppståtligen söker skapa en jävssituation. Vägrar
en part att betala förskottsersättning och tvingar han därmed andra parten
att betala hela ersättningen bör inte den därigenom tillskapade jävssitua-
tionen medföra att skiljeförfarandet inte kan genomföras.

Avtal varigenom en part tvingats att betala hela förskottsersättning borde
de lege ferenda inte vara ogiltiga. Det är möjligt att man borde gå ett steg
längre och helt upphäva regeln i den svenska skiljemannalagen 23 § 1 st och
i stället tillämpa jävsreglerna vid bedömning av frågan om man kan godta
avtal om skiljemannaarvoden som mer eller mindre strider mot likhetsprin-
cipen. Jävsreglerna kan ge tillräckligt långtgående möjligheter att ingripa
mot olämpliga och jävsgrundande arvodesavtal.
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Regjeringsadvokat BJØRN HAUG, Norge:

Jeg vil få benytte anledningen til å si litt om anvendelse av tvingende
rettsregler i voldgift.

Mitt inntrykk er at voldgift, i stadig større grad, benyttes som alternativ
til domstolsprövning av rettsforhold mellom parter. Men det er også mitt
inntrykk at avtalefrihet og disposisjonsfrihet i rettsforhold stadig begren-
ses. Kommersiell virksomhet og forretningsmessige forhold er ikke lenger
noe som svever i et vakuum, men er i adskillig grad lovregulert. For meg
står det som et problem hvordan man skal kunne ha voldgift som det ende-
lige tvisteløsningsmiddel i forhold som i høy grad er regulert av tvingende
rettsregler. Det er ikke fullt så enkelt som å si at enten har voldgiftsretten
kompetanse til å pådømme hele rettsforholdet eller så har den det ikke. Det
kunne være spørsmål om å si at voldgiftsretten burde kunne avgjøre hva
partene privatrettslig har avtalt, og at man kan få en voldgiftsdom for det.
Men når man kommer til spørsmålet om avtalen er ugyldig p.g.a. kon-
kurransebegrensning, bindende prisreguleringer osv., får det bli opp til
domstolene å bedömme hvorvidt et privatrettslig krav likevel ikke fører frem
fordi det er i strid med en tvingende bestemmelse. Dilemmaet er om vold-
giftsretten også bør gis den endelige kompetanse til å anvende offentligretts-
lige regler, eller om de ikke bör ha den. Møller var vel inne på dette
spørsmålet, og jeg vil også særlig spørre våre danske venner, som så vidt
jeg forstår, har dette problemet i forbindelse med f.eks. EF-rettens tvingende
begrensninger. Hvordan forholder man seg egentlig i en voldgiftsrett når
man finner at avtalerettslig foreligger det et gyldig formueskrav, men det
er i strid med EF-traktaten?

Advokat BENGT WESTERLING, Sverige:

Om ena parten, såsom referenten sade, betalar skiljemännen, då kom-
mer man i strid med 23 § i den svenska skiljemannalagen, men det var inte
det jag sa, utan situationen var den att ena parten på grund av den andra
partens ovilja eller oförmåga ställer förskott både för sig själv och för den
ovillige parten; skulle detta verkligen medföra, att 23 § blev tillämplig, nå-
got som jag inte tror även om referenten tydligen tycks anse det.
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Debattledaren, hovrättspresident BRIRGITTA BLOM, Sverige:

Frågan om ersättning i förskott lämnas svävande i luften tillsvidare och
vi fortsätter.

Justitierådet ULF K NORDENSON, Sverige:

Herr Ordförande!
Jag vill i den här sena timmen bara ta upp tre eller kanske fyra konkreta

frågor rörande de problem som vi har diskuterat och som gäller relationer-
na mellan skiljenämnd och allmän domstol. Men jag kanske får tillåta mig
att först knyta an till den just avslutade knivkastningen och informera fram-
förallt våra svenska kollegor om att det finns ett svensk domstolsavgöran-
de i saken som är bara något eller ett par år gammalt. Målet stannade vis-
serligen i tingsrätten men dess avgörande är mycket utförligt motiverat och
redogör klart för hur domstolen har sett problemet. Avgörandet bekräftar
Bengt Westerlings tolkning av 23 § skiljemannalagen. Men som sagt saken
prövades inte i överinstanserna och vi vet alltså inte hur Högsta domstolen
skulle ställa sig.

Den första fråga jag härefter skulle vilja ta upp rör den nuvarande re-
geln om att som grund för ogiltigförklaring av en skiljedom kan åberopas
att det inte har funnits något skiljeavtal eller att skiljeavtalet är ogiltigt eller
att den tvist som har avdömts genom skiljedomen inte omfattas av skiljeav-
talet. Här står man inför en viss dualism i rättssystemet. I Sverige liksom
i flertalet andra länder erkänns doktrinen om »competence de la competen-
ce», dvs att en skiljenämnd i princip är behörig att själv pröva sin behörig-
het, t ex med anledning av ett påstående om att det skiljeavtal som åbero-
pas av någon anledning inte är gällande mellan parterna eller är ogiltigt.
Men i Sverige är den prövningen inte slutgiltig. I kraft av den här regeln
i vår 20 § om skiljedoms ogiltighet kan allmän domstol t ex i samband med
att skiljedomen klandras av den förlorande parten komma att pröva sam-
ma fråga utan att vara bunden av skiljenämndens avgörande. Längre sträc-
ker sig alltså inte denna »competence de la competence». Man skulle ju kun-
na ha den ordningen att när det görs en invändning av det här slaget —
vilket i regel sker på ett tidigt stadium av förfarandet — skiljenämnden var
skyldig att hänvisa frågan till allmän domstol för prövning. Som har påpe-
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kats tidigare idag kan en part i ett skiljeförfarande under pågående förfa-
rande vända sig till allmän domstol och få till stånd en prövning av det ak-
tuella skiljeavtalets giltighet, vilket emellertid inte utgör hinder för skilje-
nämnden att pröva avtalets giltighet för sina egna ändamål och kanske fin-
na avtalet giltigt. Men de löper då risken av att domstolsprocessen kanske
sedermera leder till att skiljeavtalet var ogiltigt och att följaktligen också
en meddelad skiljedom är ogiltig. Samtidigt är det ju så att en skiljenämnd
inte sällan har att ta ställning till kommersiella avtal som rör mycket stora
ekonomiska värden. Skiljenämndens prövning och bedömning av ett sådant
avtals innebörd och rättsverkningar i olika hänseenden får som bekant bin-
dande verkan. Jag frågar mig vad som egentligen skulle hindra att skilje-
män också med bindande verkan fick pröva skiljeklausulen eller skiljeavta-
let, låt vara med reservation för vissa fall av mycket grova felbedömningar
från skiljenämndens sida. Det här är alltså en punkt där mina tankar går
just i den riktningen att man på vissa villkor åtminstone skulle kunna kom-
ma till en begränsning av klandergrunderna.

En annan fråga som jag tycker också är oformligt reglerad i Sverige gäl-
ler prövningen av jävsinvändningar. Det är ju trots allt så att det inte allt-
för sällan görs en jävsinvändning mot någon i skiljenämnden. Naturligtvis
har den skiljeman mot vilken jävsinvändningen riktas att pröva om han själv
anser att han är jävig och skall träda tillbaka eller om han för sin del vill
underkänna invändningen och fortsätta förfarandet. Men det finns ingen
regel som ger de båda andra skiljemännen eller skiljenämnden som sådan
behörighet att på det sätt som sker i en domstol pröva en jävsinvändning
mot en av skiljenämndens ledamöter. Om nu den jävade skiljemannen un-
derkänner jävsinvädningen och förfarandet fortsätter samt den part som
har anmält jäv förlorar målet, aktualiserar den parten med all sannolikhet
jävsfrågan genom att klandra skiljedomen med stöd av 21 § skilj emannala-
gen. Får han bifall till sin klandertalan på denna grund, undanröjs natur-
ligtvis skiljedomen och hela skiljeförfarandet blir så att säga omintetgjort.
Det som här är särskilt störande, om inte annat så på ett rent mänskligt
plan, är att de två andra skiljemännen ju väl kan ha den uppfattningen att
den jävade skiljemannen klart är jävig, fastän han eller hon vägrar att själv
träda tillbaka. Jag tror inte att det här är en alldeles opraktisk situation,
och som »ojävig» skiljeman känner man sig naturligtvis vanmäktig när det
inte finns någon möjlighet att på detta stadium få jävsfrågan prövad av
domstol — en sådan talan kan inte föras enligt svensk lag — och skilje-
nämnden som sådan inte får pröva frågan utan tvingas att fullfölja förfa-
randet trots att två av ledamöterna anser den tredje vara jävig och alltså
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är medvetna om att det är 90 procents sannolikhet för att den blivande skil-
jedomen kommer att undanröjas om den går den »jävande parten» emot.

Den tredje fråga som jag tänkte ta upp gäller en aspekt på den allmänna
regeln om fel i förfarandet som klandergrund när felet sannolikt har påver-
kat målets utgång. Som har sagts här är detta den klandergrund som kans-
ke oftast åberopas och som kanske också oftast har framgång. Det är nå-
got förvånande att denna regel som kom till 1929 inte alls ändrades när man
1942 genomförde den nya rättegångsordning som sedan trädde i kraft 1948.
Det finns därför också en klar skillnad mellan rättegångsordningens regler
om domvilla som bl a anger grovt rättegångsfel som kan antagas ha inver-
kat på målets utgång såsom domvilla. Men i svensk rätt betyder grovt rätte-
gångsfel ett ganska allvarligt fel, så det vill till en hel del för att en dom
skall undanröjas på denna grund. Nu har men inte det kravet i skiljeman-
nalagen utan där räcker det att det förekommit ett fel i förfarandet och att
detta sannolikt påverkat målets utgång. Nu har det visserligen sagts här,
jag tror av Bengt Westerling, att små fel inte så lätt inverkar på målets ut-
gång utan att det är bara stora fel som gör det. Jag är inte så säker på att
detta är riktigt. Jag tror att man skulle kunna hitta exempel på motsatsen,
dvs att ett mycket allvarligt fel har begåtts men att det inte haft någon bety-
delse för utgången, samtidigt som man skulle kunna hitta fall där ett litet
obetydligt och ursäktligt fel olyckligtvis var av den karaktären att det likväl
påverkade utgången i målet. Jag skulle därför vilja förorda att man anpas-
sade regleringen i skiljemannalagen till den allmänna rättegångsbalkens dom-
villoregler och alltså förde in krav på att felet i förfarandet skall vara grovt.
Förhoppningsvis kan en sådan ändring medverka till att dämpa entusias-
men för att föra klandertalan mot var och varannan skiljedom.

Det sista jag har att säga är en mer allmän reflektion. Här har diskute-
rats om behovet eller lämpligheten av ett resningsinsitut i skiljemannarät-
ten, men åsikterna har gått något isär. Jag har en aning svårt att förstå
dem som är helt främmande för den tanken och negativt inställda. Såsom
skiljemannaförfarandet gestaltar sig i Sverige och jag tror i alla våra länder
är det dock fråga om ett judiciellt förfarande. Ofta är det mycket stora intres-
sen som står på spel, men det är naturligtvis inte så alldeles lätt att alltid
undvika alla fel av olika slag som kan begås. När det gäller det rekvisit som
finns åtminstone hos oss och som innebär att man kan få resning om man
kommer med ny bevisning eller åberopar nya omständigheter som sanno-
likt skulle ha lett till annan utgång, delar jag den uppfattningen att när det
gäller kommersiella skiljetvister man skall sätta stopp eller i varje fall vara
utomordentligt återhållsam att medge resning. När det gäller rekvisitet »up-
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penbart oriktig rättstillämpning» är det ju så att parterna kan bestämma
vilken lag eller vilka rättsregler i övrigt som skall tillämpas men å andra si-
dan också kan begära att skiljemännen skall döma efter vad de anser vara
rätt och billigt. Det senare har jag själv aldrig varit med om, och det är tro-
ligen mycket ovanligt att det förekommer. Om man frågar parterna i ett
skiljeförfarande efter vilka regler de vill att man skall döma, får man un-
dantagslöst till svar att skiljenämnden skall tillämpa etablerade rättsregler,
i allmänhet i form av något visst lands lag. Om skiljenämnden då gör en
alldeles klar tabbe, dvs att deras rättstillämpning på någon punkt uppen-
bart strider mot lag, något som ju i regel har lett till rättsförlust för en part,
då tycker jag inte det är någonting alldeles häpnadsväckande att man på
i princip samma sätt som i domstolsprocessen skulle ha en möjlighet att få
skiljedomen undanröjd. Men i övrigt tror jag som sagt inte att resningsbe-
stämmelserna är väl avpassade för tillämpning i skiljeförfarandet.
Advokat NIELS SØBY, Danmark:

Advokat BENGT WESTERLING, Sverige:

— Som replik till Ulf Nordenson vill jag endast framhålla att skulle så-
som klandergrund upptagas »uppenbart oriktig rättstillämpning» då har lag-
stiftaren definitivt gjort slut på skiljeförfarandet såsom ett slutligt avgörande
av tvister. Vad skall en advokat göra, om han fått sin parts talan ogillad,
annat än att tycka att rättstillämpningen är uppenbart oriktig? Han måste
genast råda sin klient att klandra eller begära resning.

Advokat NIELS SØBY, Danmark:

Det spørgsmål, der blev rejst af en tidligere taler, om hvordan danske
voldgiftsretter så på at lade spørgsmål præjudicielt prøve i EF, har været
fremme i en voldgiftssag mellem et dansk og et finsk selskab, hvor det danske
selskab på sit område havde over 10 % af markedet i EF. Det finske sels-
kab havde en licensaftale med det danske selskab, som man var kommet
op og skændes om. Det finska selskab indklagede det danske selskab for
Kommissionen og engagerede et advokatkontor i Paris/Bruxelles til at
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komme med lange klageskrivelser overfor den danske virksomhed. Disse
klageskrivelser og Kommissionens svar dukkede så op i den danske vold-
giftsret. Spørgsmålet var herefter, om den danske voldgiftsret prøvede hele
sagen, eller om man ville oversende formelle spørgsmål til EF-prøvelse. Den
danske voldgiftsret bestemte i den konkrete situation, at man foretog en
fuld prøvelse af hele sagen og konstaterede, at de EF-indsigelser, der var
bragt frem, ikke havde nogen betydning for resultatet, og at de var forkerte
i den konkrete situation. Den danske voldgift var en privat voldgift og for-
manden for voldgiftsretten var vores tidligere højesteretspræsident Mogens
Hvidt.

Dommer JUL. PAULSEN, Danmark:

Et lille supplement til den sidste danske taler. Jeg kan desværre ikke ta-
le finsk, men jeg har den erfaring, at vore ærede finske medlemmer og for-
skellige svenske har svært ved at forstå dansk, så jeg vil tale lidt skandina-
visk, så godt som jeg kan.

Der blev af hr. Bjørn Haug fra Norge rejst problemet om danske dom-
stole ville tilsidesætte voldgift, fordi man ikke havde spurgt eller ikke havde
taget hensyn til EF-regler. Der findes, såvidt jeg ved, ingen danske dom-
stolsafgørelser om dette spørgsmål. Det vil også kun kunne opstå, når der
er tvist for en dansk voldgiftsdomstol imellem EF-statsborgere og danske
statsborgere. Den situation har ikke opstået, at en voldgiftskendelse er ugyl-
dig, hvis kendelsen strider mod ufravigelige retsgrundsætninger. Danske
domstole skal anvende EF-regler i en EF-tvist eller hente et responsum fra
EF-kommissionen. Jeg vil tro, at en domstol vil komme til det resultat, at
en voldgiftsdomstol, som har tilsidesat reglen om, at man skulle indhente
responsum fra EF-kommissionen vil fastslå, at voldgiftsafgørelsen er ugyl-
dig efter dansk ret. Men som sagt har spørgsmålet ikke mig bekendt været
rejst for domstolene. Måske for en voldgift, men voldgiftsafgørelsen trykkes
jo ingen steder i Danmark.

Korreferenten, häradshövding GUSTAF MÖLLER, Finland:

Här har ju tagits upp en massa olika frågor. Det är ju inte meningen
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att här gå igenom alla. Jag måste säga att jag är helt ense med det vad ad-
vokat Westerling sade om oriktig rättstillämpning som klandergrund. Det
är minst lika farligt som att införa rätt till hävning av skiljedom på denna
grund som p.g.a. att nya bevis har kommit fram. Jag tycker att den här
diskussionen har fått mig kanske ännu mera övertygad än möjligen tidigare
att resningsgrunderna nog inte lämpar sig som klandergrunder för
skiljedomar, åtminstone då jag tänker på de resningsregler vi har i Finland
och i Sverige. Här var kansler Erma inne på att det finns ganska lite rätts-
fall åtminstone i Finland. I HD:s årsböcker har det dock rätt ofta funnits
något rättsfall som har gällt antingen skiljeavtal eller skiljedom. Det här
problemets viktighet kanske inte kan bedömas på basen av publicerade doms-
tolsavgöranden. Jag tror att har man regler som folk rättar sig efter så blir
det ju inte så mycket processer, men om dessa regler inte skulle finnas så
skulle kanske situationen bli en annan.

Den här processledningsfrågan som referenten var inne på och som också
kansler Erma här tog upp förtjänar vissa kommentarer. Det beror ju lite
på vad man avser med processledning men jag tror nog att processledning
kan vara mycket nödvändig i en skiljenämnd, t.ex. sålunda att om en part
är oklar i sina åberopanden måste nog skiljemännen öppet fråga om part
vill åberopa ett visst rättsfaktum eller inte. Så vitt jag kan se kan man nog
inte heller grunda en skiljedom på en omständighet som inte har åberopats
av part. Om det föreligger sådana här oklarheter så den formen av process-
ledning tror jag nog skiljemän skall bedriva. Jag antar att kansler Erma av-
såg mera bevisanskaffning och sådant med processledning, men jag avser
den processledning som går ut på att klarlägga yrkanden och grunderna för
dessa.

För att undvika klander så tror jag inte att det är någon dum idé att
även utom ICC-förfaranden göra upp ett slags terms of reference dvs. en
sammanfattning av yrkandena och grunderna för dessa samt att utverka
parternas godkännande av sammanfattningen. Detta har praktiserats i Fin-
land också i andra än i ICC-förfaranden. Här var Ulf Franke inne på klan-
derfristen 90 dagar. Jag sade att i ingen händelse får klanderfristen vara
längre. I helt interna förhållanden så kan man gott tänka sig en ännu korta-
re klanderfrist. Franke nämnde också att man borde kunna gå direkt till
hovrätten med en klandertalan. Exempel har vi ju utomlands. Jag tycker
visserligen att det är rätt galet att man skall gå till underrätten med en sådan
här klandertalan och jag är helt ense i sak med Franke, men åtminstone
här i landet misstänker jag att det skulle kunna vara svårt att genomföra
en sådan reform.
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Här frågades, jag tror det var justitierådet Nordenson, varför inte skil-
jemännen också slutligt kan avgöra frågan om skiljeavtalets giltighet. Ja,
det kan de väl göra om parterna särskilt kommer överens om detta i for-
men av ett skiljeavtal nummer två, men annars så är det väl nog svårt att
värja sig för tanken på baron Münchhausen som lyfte sig själv från håret.

Här i Finland så har man väl nog ansett att det är skiljenämnden som
i första hand avgör om en skiljeman är jävig. Jag vet fall i vilka två skilje-
män har kastat ut den tredje för att denne varit jävig. Mig veterligen har
det aldrig satts ifråga att detta inte skulle vara möjligt här i landet. Det beror
måhända på hur skiljemännen är utsedda, men jag har utgått från det fall
då de är utsedda på det sättet som lagen förutsätter.

Så till slut den här EG-frågan. Nu kommer jag inte ihåg på rak arm men
jag vill minnas att det finns något avgörande från EG-domstolen där denna
ansett att en skiljenämnd inte har rätt att be om någon respons av domsto-
len om EG-rättens tolkning. Jag vill minnas att jag skulle ha sett detta i
någon fackpublikation, men jag är inte alldeles säker på det.

Referenten, professor LARS HEUMAN, Sevrige:

Jag skall inte nu ta upp alla olika intressanta frågor som diskuterats.
Jag vill dock nämna att det kan vara praktiskt att ett skiljedomsinstitut kan
ges rätt att avgöra jävsfrågor genom bindande beslut. Eftersom parterna
kan avstå från att göra gällande jäv, bör de också ha möjlighet att
överenskomma om att ett skiljedomsinstitut skall kunna avgöra sådana frå-
gor. En sådan överenskommelse kan parterna träffa på förhand genom att
de i skiljeavtalet hänvisar till ett skiljedomsreglemente som innehåller regler
om att institutet kan avgöra jävsfrågor. Då parter ingår skiljeavtal måste
de överväga om skiljedomsinstitutet har en sådan ställning och samman-
sättning att parterna är beredda att låta institutet slutligt avgöra jävsfrågor
utan möjlighet till efterföljande domstolsprövning.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att de frågor som jag formulerat
skriftligen inför debatten aktualiserar så svåra intresseavvägningar att det
knappast är möjligt att besvara dem kortfattat med bestämda ja- och nejsvar.
Det är naturligtvis viktigt att klandergrunderna anges så precist som möj-
ligt så att parter kan förutse utgången av olika klanderprocesser. Jag tror
emellertid att det är svårt att i exakta ordalag fullständigt ange alla behövli-
ga klandergrunder. Antagligen måste klanderreglerna innehålla någon me-
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ra vag generalklausul som fångar upp olika allvarliga handläggningsfel.
Ett viktigt mål för skiljedomsrätten är att uppställa klanderregler som

är välformulerade och med en lämplig räckvidd. Det primära målet måste
dock vara av preventiv art, nämligen syftet att förebygga klanderprocesser
och sträva efter att skiljedomarna innebär slutliga lösningar av parternas
tvister.


