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Domstols prövning av skiljedom

Av professor LARS HEUMAN, Sverige

1. Inledning

Då avtalsparter överenskommer om att tvister skall avgöras av skiljemän
och inte av domstol gör de ofta detta i syfte att framtida tvister skall lösas
snabbt och slutligt utan publicitet på ett smidigt sätt av sådana juridiskt eller
tekniskt kunniga personer som parterna hyser särskilt förtroende för. Skil-
jeförfarandet, som utgör en form av privat rättskipning, torde utgöra ett
i de flesta rättssystemen godtaget undantag från det statliga rättskipnings-
monopolet. De nationella skiljemannalagarna innehåller regler som innebär
att de statliga myndigheterna medverkar vid verkställighet av skiljedomar.
Vidare föreskrivs i allmänhet i lagarna att de allmänna domstolarna kan
fatta beslut som syftar till att skiljeförfarandet skall genomföras effektivt,
då olika hinder möter under förfarandets gång, t.ex. då part ej utser skilje-
man eller utsedd skiljeman söker obstruera förfarandet.

Det är ett allmänt rättsstatligt intresse att vissa grundläggande rätts-
säkerhetskrav upprätthålles under skiljeförfarandet,1 bl.a. därför att för-
farandet sanktionerats av statsmakten. Även den tappande parten i en enskild
tvist kan ställa krav på att få en skiljedom hävd då skiljenämnden begått
allvarliga misstag.2 Om inte skiljedomar kunde undanröjas i sådana fall
skulle kanske avtalsparter i allmänhet, t.ex. på handelsrättens område
undvika att inta skiljeklausuler i olika avtal och detta trots skiljeförfarandets
många obestridliga fördelar. Det anförda talar för att skiljemännens hand-
läggning av tvister och deras avgöranden bör kunna underkastas domstols-
kontroll.

Mot den anförda uppfattningen kan föras fram en annan kanske mera
modern grundsyn som bygger på att det saknas anledning att införa ett
system för domstolskontroll vad avser förmögenhetsrättsliga tvister, efter-
som avtalsfrihet råder och uppkomna tvister kan lösas genom förlikning
på sätt parterna finner lämpligt. I vart fall bör från denna utgångspunkt

1 Lindboe, Privat rettergang, Voldgiftsprosessen, s. 129, NJA II 1929 s. 129 och
SOU 1972:22 s. 50.

2 Lindboe, a a s . 127 f.
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klandergrunderna begränsas starkt.3 Emellertid skulle skiljeförfarandet
kunna komma i vanrykte om handläggningsmisstag blev vanliga samtidigt
som skiljedomarna inte kunde angripas av sådana skäl. Enligt min mening
kan man inte acceptera att skiljeförfarandets bristande konkurrensduglig-
het i förhållande till domstolsförfarandet leder till att den privata tviste-
lösningsformen kommer att överges.4 Det hävdas visserligen ibland att
staten har ett intresse av att det skapas ett effektivt och attraktivt domstols-
förfarande för de stora handelsrättsliga tvisterna, bl.a. för att prejudikat-
bildningen skall förbättras på det förmögenhetsrättsliga området.5 Emel-
lertid skulle knappast det ansträngda domstolsväsendet, som drabbats hårt
av olika besparingsbelsut, kunna bära en sådan betydande utökning av
arbetsbördan som skulle följa av att ett antal mycket komplicerade tvister
kom att överföras till domstolarna. Om en sådan utveckling ägde rum skulle
kanske statsmakterna till slut resa krav på att näringslivet måste bidra till
kostnaderna för rättskipningen,6 detta med motiveringen att statliga
utgifter för rättskipningen bör anses utgöra en del av normala rörelsekost-
nader som inte skall kunna övervältras på skattebetalarna. Det anförda visar
att staten har ett intresse av en fungerande skiljedomsrättskipning och att
viss domstolskontroll därför bör förekomma. Detsamma kan sägas gälla
näringslivet i stort, bl.a. därför att en god skiljedomsrättskipning är att
föredra framför ett offentligt och betydligt mer kostnadskrävande domstols-
förfarande.

Ytterligare en utvecklingstendens kan åberopas till stöd för krav på dom-
stolskontroll. Under de senaste decennierna har avtalsfriheten begränsats
på olika sätt. Som exempel kan nämnas att myndighetstillstånd ofta krävs
för försäljning av viss typ av egendom eller för uppförande av en anläggning.
Lagstiftning om tillståndsgivning är föranledd av det allmännas och med-
borgarnas krav på skydd mot åtgärder som äventyrar ekonomi, säkerhet
och hälsa. Tillståndslagstiftningen medför en begränsning i avtalsfriheten.
Detta kan i sin tur medföra att tvister som berör frågor om avtals ogiltighet
inte kan avgöras av skiljemän (arbitrability). I den mån skiljeförfarande över
huvud taget inte kan förekomma finns det inte anledning att uppställa all-
männa krav på långtgående domstolskontroll vad avser materiella och for-
mella felbedömningar. Det är kanske tillräckligt att skiljedomarna kan
förklaras ogiltiga eller att verkställighet vägras på grund av att skiljeavtal

3 Jfr Wetter, Journal of International Arbitration 1985 Nr 2 s. 27.
4 Jfr Wetter, Journal of International Arbitration 1985 Nr 2 s. 33 f.
5 SOU 1972:22 s. 56 ff och SOU 1986:1 s. 126 ff.
6 SOU 1986:1 s. 142.



Domstols prövning av skiljedom 269

inte kan slutas om sådan tvistefråga. Emellertid finns det en tendens inom
den internationella skiljemannarätten att i görligaste mån tillåta skiljedoms-
prövning i kommersiella tvister. Som exempel kan nämnas att skiljemän
ansetts behöriga avgöra antitrustfrågor.7 Det kan då krävas att skilje-
männen noga beaktar ordre public-frågor och att efterföljande domstols-
kontroll skall kunna förekomma. Skiljedomsprövning kan också godtas med
motivering att nämnden eller domstol endast medger prövning, men inte
uppställer garantier för att skiljedomen sedermera skall kunna verkställas
eller erkännas.8 Det är dock knappast lämpligt att skjuta frågan om
arbitrability på framtiden på detta sätt och låta parterna slutföra ett kost-
nadskrävande skiljedomsförfarande när skiljemännen är medvetna om risken
för att domen kan undanröjas.

Vad beträffar just frågan om avtals ogiltighet på grund av bristande till-
stånd är det möjligt att skiljemän anses kunna avgöra sådana frågor med
motiveringen att domen inte är bindande mot det allmänna. I särskilt
offentligrättsligt förfarande kan det allmänna tillvarata sina intressen och
t.ex. vägra att meddela lagfart i överensstämmelse med en skiljedom i en
fastighetstvist på samma sätt som en skattedomstol kan vägra att lägga en
skiljedom till grund för bedömningen av en civilrättslig fråga av prejudi-
ciell betydelse i skattemålet. Om man anser att en skiljenämnd äger rätt att
villkora en skiljedom vad avser en fråga som ej omfattas av skiljeavtalet9

är det kanske också möjligt att en skiljenämnd kan meddela ett domslut
som villkoras av att myndighets tillstånd kan utverkas.10 Även om statens
intressen kan bevakas i separata förfaranden ter det sig rimligt att skiljeför-
farandet skall vara underkastat domstolskontroll genom regler om rätt för
part att föra klandertalan.

De olika fördelar som är förknippade med skiljeförfarandet skulle gå
förlorade om man införde långtgående befogenheter för part att klandra
skiljedomar och att fördröja ett slutligt avgörande av tvisten genom att över-
klaga klandermålet till högsta instans. Vidsträckta möjligheter att få skilje-
domar upphävda medför att skiljenämnder inte kan avgöra tvister slutligt.
Ett offentligt klander för farande kan medföra skadlig publicitet. Vidare kan
domstolsprövningen innebära ett underkännande av de smidiga handlägg-

7 Se t.ex. Jarvin, Journal of International Arbitration 1985 Nr 3 s. 69 ff.
8 McClendon & Goodman, International Commercial Arbitration in New York,

148 not 106.
9 NJA 1973 s. 480 och 1982 s. 738.
10 Rt 1961 s. 469 och 1983 s. 461. Jfr även Rt 1981 s. 908.
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ningsformer och den rättskipningsmetodik som parterna eftersträvat med
att välja vissa särskilt kunniga personer som skiljemän.

Det anförda talar för att klandermöjligheterna bör begränsas. Det är
svårt att ange hur man skall avväga de olika argumenten som talar för och
emot parts rätt att få skiljedomar undanröjda. Utvecklingen på den inter-
nationella skiljedomsrättens område går i riktning mot en begränsning av
ogiltighets- och klandergrunderna. Man understryker ofta vikten av att skil-
jedomen skall vara ett slutligt avgörande och att denna målsättning
överensstämmer med parternas gemensamma vilja.11 Häremot kan dock
invändas att båda parterna knappast kan ha avsett att en skiljedom skall
utgöra ett slutligt avgörande om domen grundas på allvarliga felbedöm-
ningar.

Ett slags allmänt risktänkande kan på det handelsrättsliga området ha
bidragit till att man strävar efter att en skiljedom skall innebära ett slutligt
avgörande. Om ett bolag ingår ett stort antal kontrakt måste företagsled-
ningen räkna med att en mängd olika problem kan leda till förluster, t.ex.
på grund av kostnadsfördyringar, felaktiga kalkyler, tekniska problem och
kontraktsbrott. Det är viktigt att transaktions- och administrationskostna-
derna hålles nere så mycket som möjligt i alla avseenden inklusive tvistelös-
ningen. Om ett bolag dras in i flera tvister kan bolaget ibland göra ekono-
miska vinster, ibland ekonomiska förluster som en följd av att en »oriktig
skiljedom» inte kan upphävas därför att klandergrunderna begränsats starkt.
På lång sikt är det en fördel om kostnader för klanderproceser kan undvikas
samtidigt som tvisterna kan avgöras snabbare.12 De vinster vissa bolag kan
göra kommer delvis andra kontraktsparter till del genom den lägre prissätt-
ning som följer av lägre administrationskostnader. De anförda argumenten
kan inte åberopas till stöd för en begränsning av klandergrunderna, när en
part endast en gång blir indragen i en stor skiljetvist, vars utgång kan vara
av avgörande ekonomisk betydelse för parten. Det finns då skäl att ställa
högre krav på rättssäkerhet.

2. Möjligheter att undvika felbedömningar under skiljeförfarandet

I görligaste mån bör man söka tillse att handläggningsfel inte begås under

II Schmitthoff, Finality of arbitral awards and judicial Review, Contemporary
problems in International Arbitration, s. 237 och Craig, Park and Paulsson, Interna-
tional Chamber of Commerce Arbitration, V § 32.08.

12 Jfr Samuel, Journal of International Arbitration 1985 Nr 4 s. 75.
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skiljeförfarandet och att domslutet inte grundas på oriktig rättstillämpning.
Felen bör därför om möjligt rättas till under skiljeförfarandet. Det är ofta
betydligt mera kostnadskrävande att korrigera misstag genom att allmän
domstol upphäver en skiljedom efter det en långdragen skiljetvist avgjorts.
Lagstiftaren, skiljemännen och parterna bör rimligtvis bära ett visst ansvar
för att olika felbedömningar om möjligt undviks på ett tidigt stadium, så
att framtida långdragna klanderprocesser kan förhindras.

Genom lagstiftning kan man ge part eller skiljenämnd möjlighet att få
en svårbedömd handläggningsfråga avgjord rättskraftigt under skiljeför-
farandet så att möjligheterna till klandertalan avskärs. Emellertid finns det
anledning att begränsa parts lagliga rätt att få till stånd en domstolspröv-
ning vad avser sådana processuella och materiella problem som kan upp-
komma under förfarandets gång. Part bör inte ha möjlighet att förhala för-
farandet genom att kräva domstolsprövning av olika frågor.13 Även om
skiljenämnden ägde rätt att fortsätta handläggningen och avstå från att
vilandeförklara tvisten, skulle en part kunna åsamka sin motpart stora kost-
nader och betydande olägenheter om han kunde föra talan vid domstol
rörande ett stort antal särskilda frågor t.ex. om skyldighet för nämnden att
uppta viss bevisning.14 Risken för att en part söker obstruera förfarandet
genom obefogade krav på domstolsprövning av olika förfarandefrågor med-
för att skiljeförfarandet i regel måste kunna drivas vidare och att man får
inskränka sig till att låta missnöjd part klandra skiljedomen i efterhand,
t.ex. på grund av att viss bevisning avvisats.15 En annan sak är att en viss
fråga skulle kunna hänskjutas till domstols bedömande om båda parter sam-
tyckte därtill. Som exempel kan nämnas det i Sverige framförda förslaget
om att HD efter meddelad prejudikatdispens skulle kunna rättskraftigt pröva
principiellt viktiga materiella och processuella frågor med skiljenämndens
och parternas samtycke.16

Det kan vara svårt att avgöra om parts yrkande om domstolsprövning
är ogrundat och framställt i syfte att förhala och sabotera skiljeförfarandet.
Det är fullt möjligt att partens krav på domstolsprövning är välgrundat och
att det kan ligga i båda parternas och skiljenämndens intresse att få en viss
fråga rättskraftigt avgjord, så att man kan utesluta möjligheterna för part

13 Se beträffande det engelska systemet med case stated procedure från tiden före
det 1979 års lag trädde i kraft, Samuel, Journal of International Arbitration 1985 nr 4
s. 54 ff.

14 Jfr Budin, Revue d'Arbitrage 1977 s. 107.
15 Jfr NJA 1963A 23.
16 SOU 1986:1 s. 126 ff.
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att i efterhand föra klandertalan framgångsrikt. Lagstiftaren ställs härvid
inför problemet om endast vissa viktigare typer av frågor skall kunna bli
föremål för domstolsprövning under skiljeförfarandets gång och om sådan
talan endast skall få föras om samtycke därtill lämnas av domstol17 eller
av skiljenämnden t.ex. till bevisupptagning vid domstol.18

Innan man beslutar sig för att i lag införa möjligheter att få viss fråga
prövad av domstol bör man klargöra om ett rättskraftigt domstolsbeslut
verkligen kan beta parterna klandermöjligheterna. Ger man part möjlighet
att få en jävsfråga prövad under förfarandets gång måte man likväl räkna
med att en skiljedom blir klandrad under åberopande av jäv om part först
efter det domen meddelats fick kännedom om den jävsgrundande omstän-
digheten. Detta gäller även om domstol skulle ha fastslagit att annan känd
påstådd jävsgrund inte utgjorde hinder för en skiljeman att medverka vid
tvistens prövning. Det anförda visar att man alltid måste räkna med möj-
ligheten att part sedan skiljedomen meddelats kan föra klandertalan, där-
för att han först då fått kännedom om att klandergrundande misstag be-
gåtts.19 Man kan därför inte alltid utesluta parts rätt till klandertalan av-
seende vissa handläggningsfrågor och föreskriva att dessa enbart skall kunna
prövas av domstol under förfarandets gång.

Skiljemännen bär ansvar för att de handlägger och avgör tvister på så-
dant sätt att skiljedomen inte kan angripas med ogiltighets- och klandertalan.
Klandergrunderna måste därför vara så utformade att skiljemännen lätt kan
avgöra vilka krav som ställs på dem utöver vad som följer av de explicit
utformade förfarandeföreskrifterna i skiljemannalagen. Klanderreglerna
måste vara så utformade att man kan avgöra på vad sätt de uttryckliga för-
farandereglerna kompletteras av klanderreglerna. Har dessa vagt innehåll
och kan deras närmare innebörd först fastställas genom praxis kan det vara
svårt för skiljemännen att veta om principerna om partsautonomi och om
skiljemännens frihet att avgöra förfarandefrågor inskränks genom mer eller
mindre svårtolkade domstolsprejudikat. Svårigheterna för skiljemännen kan
bli än större om det ter sig oklart om visst förfarande kan innebära sådant
fel att domen kan upphävas. Som exempel kan nämnas den osäkerhet som
skapats genom uttalande av HD i Sverige att det är en öppen fråga om under-
låten processledning kan utgöra grund för klander.20 Oklarheten förstärks

17 Jfr RB 49:3.
18 Jfr SML 15 § 2 st.
19 Jfr tvml 471 §.
20 NJA 1973 s. 289.
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av att HD i ett tidigare avgörande synes ha menat att klanderbart fel be-
gåtts genom att skiljenämnden underlät att tillse att part noga angav vilka
motfordringar som åberopades till stöd för ett allmänt hållet yrkande om
kvittning. Underlåtenheten att bereda motparten tillfälle att yttra sig över
ett vederbörligen preciserat yrkande ansågs innebära att han ej »bereits er-
forderlig tillgång att utföra sin talan» på sätt som föreskrivs i SML 14 §.21

Kanske föreligger processledningsskyldighet med avseende på oklara yrkan-
den, men ej vad avser vissa oklarheter i utredningen. Frågan om möjlig-
heten att klandra skiljedomar på grund av bristande processledning i skilda
avseenden kan i andra länder vara lika oklar om vägledande prejudikat
saknas.

Risken för att en skiljedom skall kunna upphävas kan leda till att många
skiljemän ser sig tvingade att bedriva viss processledning och detta även i
fall då de förstår att parterna önskar att skiljenämnden skall förhålla sig
passiv och strikt neutral. Osäkerhetstillstånd bör i görligaste mån undanröjas
genom lagstiftning, eftersom det inte är säkert att prejudikat kan drivas fram
i viktiga frågor.

Skiljemännen bör söka undvika sådana handläggningsformer som med-
för risk för att skiljedomen kan upphävas. Om en part söker förhala för-
farandet eller utför sin talan på ett oklart sätt och ändrar sin talan vid upp-
repade tillfällen finns särskilda risker för att skiljenämnden skall begå olika
misstag. Som exempel kan nämnas beslut varigenom part betas rätten att
utföra sin talan eller ett alltför vagt bestämt uppdrag som medför risker
för kompetensöverskridanden.22

Ibland kan kostnads- och effektivitetsskäl tala för att skiljemännen väl-
jer ett förfarande som kan medföra risk för klandertalan. De bör då för-
söka utverka parternas godkännande härtill. Part kan i allmänhet på för-
hand avstå från att göra gällande en känd konkret klandergrund då den
däremot svarande abstrakta klandergrunden är uppställd av hänsyn till part
och ej ur allmän synpunkt. I många lagar föreskrivs att part förlorar rätten
att göra gällande klandergrund redan om han utfört talan i tvisten utan att
göra invändning om att ett formellt fel begåtts. Skiljemännen behöver då
inte utverka parternas uttryckliga godkännande.

Enligt svensk rätt gäller att en skiljedom är ogiltig om giltigt skiljeavtal
inte förelegat. Rätten att föra ogiltighetstalan går inte förlorad endast för

21 NJA 1965 s. 280.
22 Thieffry, Journal of International Arbitration 1985 Nr 3 s. 42.

18
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att part underlåter att göra invändning om att giltigt skiljeavtal föreligger.23

Kritik kan riktas mot denna reglering.24 Emellertid kan skiljemännen med-
verka till att parterna betas möjligheter till att få skiljedomen ogiltigför-
klarad. Sedan parternas yrkanden och grunder slutligen protokollerats av
skiljemännen efter företagna ändringar, kan nämnden kräva att parterna
godtar att tvisten prövas såsom parterna själva beskrivit den enligt recit som
tillställts dem. Godtar parterna detta får det anses att parterna inför skilje-
männen slutit skiljeavtal om att tvistefrågorna får prövas. Skiljedomen kan
då inte upphävas på grund av att giltigt skiljeavtal inte föreligger. Vidare
betas parterna möjligheten att få domen helt eller delvis upphävd på grund
av att skiljemännen överskridit sitt uppdrag, t.ex. då det ursprungliga skilje-
avtalet endast delvis täckt de tvistefrågor som skiljenämnd ägt pröva enligt
parternas godkännande. Detta har betydelse för fall då en part på förhand
inte kunnat förutse att skiljemännen skulle kunna överskrida uppdraget så-
som det var begränsat enligt det ursprungliga skiljeavtalet. Det kan tänkas
att en parts sätt att utföra talan inte kan innebära godkännande av en ut-
vidgning av uppdraget. För att utesluta alla möjligheter till klandertalan kan
det därför vara värdefullt att parterna inför slutförhandlingen uppmanas
att godta uppdragets omfattning.

Det är viktigt att skiljemännen söker handlägga tvisten så att inte en-
dast ena parten ges möjlighet att klandra skiljedomen, d.v.s. att han kan
klandra domen om han förlorar målet samtidigt som motparten saknar denna
möjlighet om parten vinner tvisten. En part bör inte kunna förskaffa sig
förmånen av en sådan spekulationsmöjlighet. Om en part framställer en
jävsinvändning mot den av motparten utsedde skiljemannen sedan avsevärda
kostnader nedlagts på tvisten kan kanske parten föredra att utse ny skilje-
man inför risken att domen kommer att klandras. Skiljemännen bör härvid
inte påverka parten att hålla fast vid sitt val av skiljeman, och härigenom
bidra till att motparten får spekulationsrätt. Kan jävsfrågan avgöras rätts-
kraftigt under skiljeförfarandets gång av ett skiljedomsinstitut eller av dom-
stol enligt lag kan det vara lämpligt att denna prövningsrätt utnyttjas i syfte
att förhindra spekulationsmöjlighet för motparten.

En part bör också bära visst ansvar för att klanderbara fel inte begås.
Enligt svensk rätt kan en skiljedom klandras på grund av att »det utan par-

23 Jfr Heuman, Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan
advokat och klient, s. 47 beträffande frågan om nytt skiljeavtal kan anses ha ingåtts genom
partshandlingar som typiskt sett tar sikte på denna fråga och ej olika förfarandeproblem.

24 Bolding, Skiljedom, s. 187 och Lindboe, s. 131.
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tens för vållande begåtts annat fel.» Man kan tänka sig att en part förorsakat
ett handläggningsfel och att han omgående påtalat det under förfarandets
gång. Part skulle härvid likväl förlora rätten att få domen upphävd, då han
bär skulden till misstaget. Som exempel kan nämnas fall då tvisten avgjorts
sedan part uteblivit från förhandling, men han haft möjlighet att anmäla
laga förfall. Domen kan ej hävas med motivering att part ej fått utföra sin
talan, eftersom han anses ha vållat felet genom att ej anmäla laga förfall.25

Om part lämnat vilseledande uppgifter och därigenom föranlett ett hand-
läggningsfel kan han likaledes vara betagen möjligheterna att få domen upp-
hävd.

3. Möjligheter att efter skiljeförfarandet korrigera felbedömningar

Sedan en skiljedom meddelats kan allmän domstol upphäva domen om
vissa formella felaktigheter förekommit under förfarandet. I allmänhet kan
domen inte upphävas för att en skiljenämnd gjort materiella felbedömningar.
Bifalls den tappande partens ogiltighets- eller klandertalan undanröjs domen.
Domstolen omprövar sålunda inte tvisten och kan i allmänhet inte beordra
skiljenämnden att återuppta handläggningen och än mindre ange bindande
anvisningar för tvistens lösning.261 samband med att den vinnande parten
begär verkställighet kan i regel skiljedomens giltighet prövas av den exekutiva
myndighet eller den domstol som är behörig att avgöra sådana frågor.27

Grunderna för ogiltighet och klander å ena sidan och invändningarna mot
verkställighet är ofta sammanfallande eller väsentligen likartade.28 Det är
dock tänkbart att verkställighetsprövningen kan inskränkas till en formell
bedömning och att den tappande parten hänvisas att göra gällande sin rätt
genom att väcka talan om att domstol skall upphäva skiljedomen.29 Detta
gäller i allmänhet inte verkställighet av en utländsk skiljedom. Härvid för-
behåller staterna i regel domstolarna rätten att pröva om skiljedomen och
förfarandet fyller vissa grundläggande krav. New York -konventionen bygger
på denna uppfattning.30

25 NJA II 1929 s. 34 f.
26 Lindboe, a a s . 132 och Craig, Park and Paulsson, a a V § 32.06.
27 Jfr beträffande förlikning stadfäst i skiljedom U 1977 s. 901.
28 Se beträffande modellagen Herrmann, Arbitration International 1985 Nr 1 s. 27

samt Hjejle, Frivillig voldgift, 2 udgave, s. 133 f, Walin, Gregow och Löfmarck, Utsök-
ningsbalken, s. 84 ff, Arbitration in Sweden, 2 uppL, s. 157 ff och tvlm 470 §.

29 Thieffry, Journal of International Arbitration 1985 Nr 3 s. 29 med not 7.
30 van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, s. 233 ff.
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Ogiltighets- och klanderförfarandena utgör kassationsförfaranden. Vid
bifallande domar, d.v.s. förordnanden om att undanröja skiljedomar, löses
inte de materiella tvistefrågorna. Detta utgör en nackdel. I den mån felen
är av sådan art att skiljemännen själva kan korrigera domen är detta att
föredra från processekonomiska utgångspunkter. Det bör framgå av de
nationella skiljemannalagarna

1) om en skiljenämnd är skyldig att återuppta handläggningen för att
rätta misskrivningar och räknefel av betydelse för domslutet

2) om en skiljenämnd på parts begäran äger tolka ett oklart domslut
och

3) om skiljenämnden är skyldig att meddela tilläggsskiljedom om nämn-
den försummat att ta ställning till ett yrkande.

Man skall härvid inte behöva hänvisa till osäkra möjligheter att göra
analogier med de civilprocessuella reglerna,31 eftersom ett kompetensöver-
skridande från nämndens sida kan leda till att den nya skiljedomen helt el-
ler delvis kan upphävas. Ibland framhålls att skiljemännen inte kan vara
skyldiga att återuppta handläggningen sedan skiljedom meddelats. Emel-
lertid kan part hävda att skiljemännens uppdrag innebär skyldighet att av-
göra tvisten på ett korrekt sätt utan att begå handläggningsfel. De tidigare
verksamma skiljemännen skulle därför vara skyldiga att återuppta hand-
läggningen då fel begåtts.

I UNCITRAL Model Law (modellagen) Art. 33 föreskrivs att skilje-
domen kan rättas på grund av räknefel antingen av nämnden ex officio el-
ler på ansökan av part inom en frist av trettio dagar från det skiljedomen
gavs. På parts ansökan kan enligt denna artikel tilläggsdom ges vad avser
yrkanden som nämnden ej bedömt. Det föreskrivs att tolkningsdom endast
får ges om parterna träffat överenskommelse därom. Skiljenämnden kan
besluta om att den tidigare bestämda tiden för skiljedoms meddelande skall
utsträckas då skiljedom skall korrigeras, tolkas eller kompletteras med
tilläggsdom. Införs dylika regler i olika nationella skiljemannalagar bör det
klargöras om möjligheterna till klandertalan i dessa och likartade fall skall
uteslutas.32 Om skiljedomen innehåller uttalanden om att vissa beräkningar
bygger på avslutningsvis gjorda »avrundningar» kan domen knappast upp-
hävas på grund av en sådan rättskipningsmetodik, som många gånger måste
anses ligga i skiljemannauppdragets natur.33

31 Jfr Hassler, Skiljeförfarande, s. 123 och Bolding, Skiljedom, s. 17 och tvml
464 §.

32 Jfr Lindboe, a a s . 142 och Arbitration in Sweden, s. 146 f.
33 M c C l e n d o n & G o o d m a n , a a s . 1 3 4 n o t 7 3 .
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En fråga som avgjorts genom skiljedom kan ibland vara av prejudiciell
betydelse i ett efterföljande mål. Enligt allmänna rättskraftsregler skall då
skiljedomen läggas till grund för bedömningen av den prejudiciella frågan.
Har skiljedomen klandrats kan det ibland finnas skäl att vilandeförklara
det senare anhängiggjorda målet tills klandermålet avgjorts genom dom som
vunnit laga kraft. Emellertid kan det i andra fall krävas att förstnämnda
mål avgörs snabbt. Som exempel kan nämnas att part som tillerkänts ett
betydande belopp enligt en skiljedom ansökt om att motparten skall försättas
i konkurs. Invänder gäldenären att skiljedomen är ogiltig och att han där-
för inte är på obestånd måste invändningen prövas snabbt och prejudiciellt
i konkursmålet.34 Härvid är det inte tillräckligt att domstolen tar ställning
till om skiljedomen sannolikt kommer att upphävas t.ex. på grund av att
något formellt fel förekommit under skiljeförfarandet. Den materiella frågan
måste omprövas och domstolen bör sålunda ta ställning till om borgenären
kan anses äga den fordran han har enligt skiljedomen. Denna prejudiciella
prövning*5 utgör inte något kassationsförfarande, vilket dock inte hindrar
att domstol som förutsättning för omprövning bör kräva att klandertalan
väckts vid domstol.36

4. Allmänna synpunkter rörande ogiltighets- och klandergrunder

Inom den internationella skiljemannarätten finns en tendens att söka
begränsa ogiltighets- och klandergrunderna så att skiljedomarna i största
möjliga utsträckning innebär slutliga avgöranden. I länder som England och
Schweiz där det finns, eller har funnits, rätt för parter att klandra skilje-
domar på materiella grunder har detta lett till kritik och medfört att parter
söker undvika att förlägga förfarandet till sådana länder.37 Det finns där-
för skäl att söka begränsa ogiltighets- och klander grunderna. I vart fall bör
parter inte ges möjligheter att få skiljedomar upphävda på grunder som inte
förutsätts av lagstiftaren och skiljemän.

Parts möjlighet att få en skiljedom upphävd bestäms inte enbart av
ogiltighets- och klander grunderna. Överträdelse av olika mer eller mindre

34 Jfr Rt 1966 s. 1320.
35 Jfr beträffande icke lagakraftvunnen skattedom t.ex. NJA 1983 s. 688.
36 Jfr NJA 1979 s. 527 med dissidentens yttrande.
37 Samuel, Journal of International Arbitration 1985 Nr 4 s. 54 ff och Craig, Park

and Paulsson, a a V § 32.07.
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preciserade förfarandeföreskrifter i skiljemannalagar kan öppna möjligheter
till klander. Detta beror på att klanderreglerna är så utformade att de knyter
an till lagarnas förfarandeföreskrifter. Som exempel kan nämnas att en skilje-
dom enligt norsk rätt kan hävas »om lovbestemte eller særlig avtalte for-
skrifter om fremgangsmaaten er tilsedesat» eller enligt svensk rätt om »i
avseende på ärendets behandling förelupit annat fel».38 Ofta tilläggs att
klandertalan endast kan bifallas om felet sannolikt påverkat tvistens utgång.
I den mån lagen innehåller ovanliga och mera detaljerade handläggnings-
föreskrifter kan möjligheter till överraskande klandertalan öppna sig. Lag-
stadgad motiveringsplikt kan ge part rätt att få en skiljedom hävd på grund
av materiella fel.

I SML 23 § föreskrivs att skiljeman ej må av part mottaga eller betinga
sig ersättning med mindre lika förmån tillkommer honom från andra par-
ten. Vidare stadgas att avtal som strider häremot ej vare gällande och att
skiljeman är skyldig återbära vad han obehörigen mottagit. Reglernas syfte
är att garantera skiljemännens opartiskhet. Skiljeman som helt eller till över-
vägande del arvoderas av ena parten kan omedvetet vara benägen att gynna
den parten. Om skiljeman, som mottagit förskott endast från ena parten,
förstår att andra parten inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet
föreligger typiskt sett risk för förhandspåverkan av den art som lagstiftaren
får antas ha velat undanröja. Part kan hävda att skiljemannen varit jävig
under åberopande av regeln om att det förelegat annat särskild omständig-
het som varit ägnad att minska förtroendet för hans opartiskhet.39 Om sva-
randen under förfarandet hävdar att inga förskott borde utgå till skiljemän-
nen är han bibehållen vid sin klanderrätt. Det är inte lämpligt att motparten
med hänsyn till denna klanderrisk försätts i en sådan situation att han inte
vågar utge förskott för egen och motpartens räkning, när den senare söker
förhindra förfarandet genom att vägra utge förskott. En skiljeman bör
otvivelaktigt ha möjlighet att motta ersättning och förskott från endast en
part om andra parten vägrat utge ersättning.40 Regeln i 23 § bör ändras i
syfte att inskränka möjligheterna till klandertalan.

Om mera preciserade partsföreskrifter lämnas kan klandermöjligheter-
na öka, t.ex. om parterna överenskommit om att skiljedomen skall motiveras
noga. Parterna kan som regel inte betas rätten att träffa överenskommelser
i förfarandefrågor, men möjligheterna för part att vinna framgång med

38 Tvml 469 § och SML 21 §.
39 Heuman, a a s. 38 ff.
40 Jfr Bolding, SvJT 1958 s. 71 ff.
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klandertalan kan begränsas genom att överträdelser av partsföreskrifter
endast utgör grund för undanröjande om målets utgång påverkats. Härvid
kan även ställas krav på att part skall bevisa eller göra sannolikt att utgången
påverkats. Vidare kan föreskrivas att felet skall ha påverkat domslutets
innehåll på ett väsentligt sätt.41

Förfarandeföreskrifterna kan även utformas så att klandermöjligheter-
na begränsas i stället för att utvidgas. I obstruktionssituationer kan skilje-
männen se sig tvingade att handlägga tvisten så att det finns risk för att
domen upphävs. Om en partsutsedd skiljeman i samförstånd med parten
vägrar att underteckna den skiljedom de båda andra skiljemännen enat sig
om skall skiljemannen inte kunna hindra dem från att meddela dom. Saknas
skiljemans underskrift gäller enligt SML 20 § att domen likväl inte är ogil-
tig om den undertecknats av en majoritet av skiljemännen och dessa intygat
att den vilkens underskrift saknas deltagit i tvistens avgörande.

Om en skiljeman i samförstånd med den part som utsett honom under-
låter att inställa sig vid den sista dagen för förhandling eller överläggning
kan övriga skiljemän enligt svensk rätt knappast fortsätta förfarandet och
meddela dom.42 I SML 16 § föreskrivs nämligen att samtliga skiljemän
skall deltaga i tvistens avgörande. Möjlighet till klander och obstruktion
kan begränsas om det införs en regel om att majoriteten äger slutföra
skiljetvistens handläggning, om en skiljeman utan giltigt förfall underlåter
att deltaga i tvistens handläggning, t.ex. inom en utsatt frist.43

Om parterna låter införa långtgående och detaljerade förfarandeföre-
skrifter i skiljeavtalet eller ingår sådan överenskommelse under förfarandets
gång kan möjligheterna till klander utvidgas. Som exempel kan nämnas
föreskrifter i skiljedomsreglementen att domarna skall motiveras.44 Parter-
na kan däremot kanske begränsa klanderrätten genom att sätta dispositiva
förfarandelagregler ur spel.45 Tvingande regler är bindande även om par-
terna sökt sätta dem ur kraft. En svårighet består häri att avgöra om regler-
na är tvingande. Ibland kan en lagregel antas tillåta en viss begränsad av-
talsfrihet, under det att väsentliga avvikelser från den grundsats som upp-

41 L o v o m v o l d g i f t 7 § 2 ) o c h H j e j l e , a a s . 1 2 6 .
42 NJA 1980 s. 552.
43 London Court of International Arbitration Rules 1985 art 16.2 och Salans,

Arbitration International 1986 Nr 1 s. 46.
44 L i n d b o e , a a s . 139 o c h 141 s a m t h ä r t i l l t v m l 4 6 7 § 3 p .
45 Jfr Salans, Arbitration International 1986 Nr 1 s. 43 ff.
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bärs av reglerna inte kan godtas under några omständigheter, t.ex. med av-
seende på skiljenämndens sammansättning.46

Klandergrunderna bör vara så utformade att själva klanderprocessen kan
genomföras utan omfattande bevisupptagning och utan att domstol ställes
inför ett flertal svårlösta rättsfrågor. Eljest fördyras klanderprocesserna och
den tappande partens möjligheter att förhala verkställigheten ökar genom
att klanderprocesserna blir tidskrävande. Dessa olägenheter kan delvis mot-
verkas genom en begränsning av det antal instanser som kan pröva målen.41

Emellertid rör skiljetvisterna ofta så stora värden att det kan vara betänk-
ligt att införa föreskrifter om att målen skall prövas av hovrätt som första
instans samtidigt som möjligheterna att erhålla prejudikatdispens för pröv-
ning i HD är mycket små. Ett eninstansförfarande kan ha nackkdelar för
part som anser att en ogillande eller bifallande klanderdom var felaktig och
att han lätt skulle kunna få domen ändrad om överprövning medgavs.

Ovan har framhållits att det är av vikt att klanderrekvisiten ges ett pre-
ciserat innehåll så att såväl skiljemännen som domstol lätt kan avgöra om
viss handläggningsform bör medföra skiljedomens undanröjande. Även för
parterna är det av stor vikt att de under skiljetvistens handläggning vet om
ett klanderbart fel förekommit. En part som förlorat en skiljetvist rörande
mycket stora värden söker ibland gripa varje minsta möjlighet att få domen
undanröjd. Det är därför viktigt för den vinnande parten att klander-
grunderna är så tydligt beskrivna att den tappande parten skall inse det
meningslösa i att inleda en kostnadskrävande klanderprocess. Om sådan
talan någon gång är välgrundad är det en fördel för den vinnande parten
att han lätt kan avgöra att yrkandet om undanröjande bör medges, så att
tvisten snarast kan bli avgjord i nytt skiljeförfarande eller efter domstols-
process.

Inom den internationella skiljemannarätten har framförts krav på att
ogiltighets- och klandergrunderna skall begränsas antalsmässigt. Det har så-
lunda hävdats att till och med de angivna verkställighetshindren i New York
-konventionen är för omfattande och att en begränsning skulle göras, inte
närmast med den nytillkomna modellagen som förebild, utan med den
franska lagstiftningen som mönster. Följande fem grunder nämns:
1) absence, nullity or expiry of the arbitration agreement
2) irregular appointment of the arbitrators

46 Bolding, Skiljedom, s. 147 och Lando TfR 1978 s. 475 och Arbitration in
Sweden, s. 6.

47 Jfr David, Arbitration in International Trade, s. 382.
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3) the arbitrators failure to respect the terms of reference
4) violation of the principle of fairness
5) when it is contrary to international public as to recognition or enforce-

ment.48

Flera av klandergrunderna är ytterligt vaga och öppnar vidsträckta möj-
ligheter till klander. Kraven på förutsebarhet kan knappast uppfyllas och
risken för ogrundade klanderprocesser ökar om man frångår systemet med
ett större antal mera preciserade grunder. Härvid kommer praxis få större
betydelse och det är fullt möjligt att rättsutvecklingen kan gå i olika rikt-
ningar i skilda länder.

Nackdelen med vaga och oprecisa klandergrunder kommer till uttryck
på det sättet i praxis att vissa välavgränsade och typiska handläggningsfel
med viss tvekan kan inordnas under flera alternativa klander grunder. Det
kan vara svårt att avgöra om någon av reglerna över huvud taget är till-
lämplig, och i andra fall oklart om en regel är tillämplig, men klart att hand-
läggningsfelet åsyftas med annan regel som dock till skillnad från andra regler
för sin tillämpning förutsätter att målets utgång påverkats.49

Klandergrunderna bör vara så utformade att domstols prövning under-
lättas. För det första bör prövningen begränsas så långt detta är möjligt.
En total omprövning av tvisten bör inte medges, eftersom då all bevisning
måste förebringas ånyo, till skillnad från fall då part endast behöver visa
att skiljeavtal ej ingått s eller att han inte fått tillfälle att utföra sin talan.
Begränsas klandergrunderna till formella fel, bör man undvika en sådan
konstruktion av reglerna att de materiella frågorna måste bli föremål för
bevisning och omprövning. Såtillvida är det olämpligt att låta handläggnings-
fel vara klandergrundande endast för fall då utgången påverkats.

För det andra bör rek visiten ges en bestämd utformning så att skilje-
männen under förfarandet säkert vet vilka klanderbara handläggningsfor-
mer som bör undvikas och så att parterna kan avgöra om en klanderpro-
cess kan föras med framgång. För det tredje bör klandergrunderna inte ut-
formas så att möjligheter till obstruktion finns.

Ofta framhålls vikten av att ogiltighets- och klandergrunderna anges full-
ständigt. Enligt denna uppfattning bör man undvika dels extensiva tolkningar
av klandergrunder, dels undanröjande av skiljedomar med stöd av analog
tillämpning av de civilprocessuella reglerna om extraordinära rättsmedel.
I norsk och dansk rätt anses inte ogiltighets- och klandergrunderna vara full-

Schmitthoff, a a s . 233 f och 237.
Se t.ex. Lindboe, a a s . 149. Jfr även Bolding, Skiljedom, s. 151 ff.
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ständigt angivna,50 under det att de i modellagen art 34 angivna grunder-
na anses vara uttömmande.51 I svensk rätt synes enighet råda om att ogiltig-
hets- och klandergrunderna i stort sett är angivna på ett uttömmande sätt.52

Skiljemannalagen innehåller inte några regler om att en skiljedom kan hävas
på grunder som svarar mot de som angivits i bestämmelserna i RB om
resning, t.ex. då någon avgivit falskt vittnesmål eller då part åberopar ny
viktig bevisning som han inte känt till under målets handläggning. I svensk
doktrin och praxis anses att en skiljedom inte kan hävas på grund av att
muntlig eller skriftlig bevisning visas vara falsk eller oriktig.53 Detta ger vid
handen att det ur rättssäkerhetssynpunkt kan vara äventyrligt att hålla fast
vid kravet på legalitetsphncipens tillämpning, d.v.s. att klandergrunderna
är fullständigt angivna. Emellertid synes som man likväl inte gjort detta i
Sverige, eftersom en skiljedom undanröjts utan lagstöd, då en förenings-
medlem uteslutits ur en förening utan att medlemmen varit part i förfaran-
det.54 Enligt de flesta nationella skiljemannalagarna kan en skiljedom hävas
då skiljemännen genom straffbart förfarande eller eljest medvetet avgjort
tvisten i strid mot bättre vetande eller då domen grundas på falsk bevisning
eller är felaktig på grund av att ny viktig bevisning kan åberopas först sedan
tvisten avgjorts. Det bör vara möjligt att ange dessa klandergrunder i lag.

En restriktiv tolkning av klandergrunderna aktualiserar frågan om inte
en extensiv tolkningsmetod bör komma till användning för att bestämma
det enskilda skiljeavtalets och skiljemannauppdragens omfattning. Uppställs
ett slags presumtion för att skiljemännen ej överskridit sitt uppdrag kan också
detta vara ett sätt att begränsa möjligheterna för part att få skiljedomen
upphävd.55

Möjligheterna att klandra olika avgöranden är beroende på i vad mån
skiljemännen kan beteckna dem som skiljedomar och inte bara som be-

50 Lindboe, a a s . 136 och Hjejle, a a s . 125. Se även Fasching, Schiedsgericht und
Schiedsverfahren im Österreichischen und im internationalen Recht, s. 148 f.

51 Herrmann, Arbitration International 1985 Nr 1 s. 24 ff och 38.
52 Bolding, Skiljedom s. 146 och Arbitration in Sweden, s. 145, där dock brottsligt

förfarande från skiljemännens sida anses utgöra klandergrund utan lagstöd. Se även
Hassler, a a s. 113. Jfr häremot uttalandet i NJA II 1929 s. 45 om att det inte var möjligt
att åstadkomma en slutgiltig reglering av rättmedlen mot skiljedom, så länge som regler-
na om rättsmedelsanvändning mot lagakraftvunna domar var så ofullständigt behandlade
i lagen. Frågan löstes senare 1948 för domstolarnas vidkommande genom RB, utan att
SML:s ogiltighets- och klanderregler blev föremål för översyn.

53 Hobér, Arbitration International 1986 Nr 1 s. 77 f f med hänvisningar och NJA
1986 s. 620.

54 NJA 1943 s. 527.
55 M c C l e n d o n & G o o d m a n , a a s . 1 3 8 .
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slut.56 Frågan om skiljemännen utan båda parternas samtycke äger rätt att
meddela partiella domar kan vara reglerade genom lag, t.ex. vad avser rätten
att meddela deldom över ett av flera yrkanden, mellandom över en fråga
av prejudiciell betydelse eller skiljedom rörande interimistiska åtgärder.
Meddelas en särskild dom i viss fråga utan lagstöd kanske domen kan upp-
hävas på denna grund. Äger skiljemännen enligt lag meddela särskild dom
uppstår fråga om denna kan klandras särskilt eller först i samband med
att slutlig skiljedom meddelas. Härvid är det av vikt att det klargörs om
tidsfristen för klander skall räknas från det deldom eller slutlig dom med-
delades.57

I svensk rätt har HD fastslagit att part även kan klandra slutliga beslut
varigenom nämnden skiljer saken ifrån sig. HD upphävde ett avskrivnings-
beslut som den klandrande parten ansåg vara grundat på att nämnden miss-
förstått hans uttalande och trott att han återkallat sin talan.58 Denna klan-
derrätt har betydelse vid bedömningen av preskriptionsfrågor och skiljemän-
nens och motpartens rätt till arvodes- och kostnadsersättning, t.ex. i fall
då part vill vidhålla sitt yrkande utan att påkalla nytt skiljeförfarande. HD:s
dom bygger på analog tillämpning av klanderreglerna, vilket är något över-
raskande med hänsyn till att man i andra sammanhang ansett att klander-
grunderna är uttömmande angivna i lagen.

I detta sammanhang bör framhållas att särskilda regler kan gälla för parts
möjligheter att få till stånd omprövning av dels beslut ifråga om de arvoden
som skall utgå till skiljemännen,59 dels beslut i fråga om parts skyldighet
att utge kostnadsersättning till motparten.60

Det kan finnas skäl att upphäva en skiljedom på grund av ett allmänt
intresse eller endast på grund av enskild parts intresse. I svensk och norsk
rätt görs skillnad mellan ogiltighetsgrunder (absolut ogiltighet) och klander-
grunder (relativ ogiltighet eller omstøtelighed).61 Denna åtskillnad görs inte
i modellagen och knappast heller i dansk rätt. I den mån skillnad görs mellan
ogiltighet och klander kommer det till uttryck bland annat i att en viss kor-

56 Hjerner, Recourse to law courts in international arbitration, Hommage å Fré-
déric Eisemann, Liber Amicorum (ICC Pub. Nr 321), s. 67 ff.

57 Craig, Park and Paulsson, a a V § 32.06.
58 NJA 1975 s. 536.
59 Se t.ex. SML 23 och 25 § och beträffande frågan om rätt för skiljemän att genom

exegibelt avgörande besluta om rätt till arvodesersättning inte bara i skiljedomar utan
även i avskrivnings- och avvisningsbeslut Nordenson, Advokaten 1985 s. 48 ff.

60 Hjejle, a a s . 124, och Einarson, Lov og Rett, 1981 s. 492 f.
61 NJA II 1929 s. 46 och Lindboe, s. 129.
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tare tidsfrist gäller för klandertalan,62 under det att ogiltighetstalan kan
väckas inom en längre frist63 eller till och med utan tidsbegränsning.64 Det
är knappast tillfredsställande att en skiljedom skall kunna upphävas utan
tidsbegränsning. Det är därför fördelaktigt om en yttersta tidsfrist utsätts
även för ogiltighetstalan. Vidare är det önskvärt att grunder för undanrö-
jande av skiljedomar i största möjliga utsträckning hänförs till klander-
grunder och inte till ogiltighetsgrunder. I svensk doktrin har sålunda föror-
dats att den i 20 § upptagna regeln om att skiljedom är ogiltig om giltigt
skiljeavtal ej föreligger borde ändras så att denna ogiltighetsgrund överför-
des till klandergrunderna i 21 §.65

Distinktionen mellan ogiltighets- och klandergrunder har också betydelse
för frågan om domstol ex officio skall kunna upphäva en dom, t.ex. då part
åberopat annan grund för upphävande, som ej kan styrkas.66 Även i dansk
rätt kan domstol självmant undanröja en skiljedom på grund av vissa for-
mella fel, trots att man inte skiljer mellan absolut och relativ ogiltighet. Som
exempel kan nämnas att det framkommer att domen strider mot »ufravige-
lige retsgrundsætninger eller angår en tvist som till sin art inte kan afgøras
ved voldgift».67

Skillnaden mellan ogiltighets- och klandergrunder kan också ha betydelse
för möjligheten att beta part klanderrätt på grund av att han under för-
farandet uttryckligen eller konkludent kan anses ha avstått f rån att åberopa
en grund för att f å skiljedomen hävd. Enligt svensk rätt kan part inte åbe-
ropa klandergrund om han utan gensaga inlåtit sig på förhandling.68 Det
är en fördel om klandermöjligheterna kan begränsas på detta sätt. I obstruk-
tionssituationer kan dock en regel av denna typ få begränsad räckvidd då
svaranden inte inställer sig till en förhandling och underlåter att yttra sig
över förhållanden som är förknippade med ett handläggningsfel. Ovetskap
om handläggningsfel och underlåtenhet att föra talan i den del av målet som
berörs av felet kan tänkas medföra att något konkludent godkännande inte
kan intolkas på det sätt olika lagar förutsätter. Genom att välja vissa lag-
textformuleringar kan räckvidden av regler om »waiver» och »estoppel» dock
utvidgas.69

62 SML 21 § och tvml 460 § (60 dagar respektive 3 månader).
63 Tvml 469 §.
64 SML 20 § och Lindboe, s. 133 och härtill tvml 470 §.
65 Bolding, Skiljedom, s. 182 ff och 187.
66 M c C l e n d o n & G o o d m a n , a a s . 137 o c h B o l d i n g , S k i l j e d o m , s . 1 8 3 .
67 H j e j l e , a a s . 1 3 0 .
68 S M L 2 1 § 2 s t , L i n d b o e , a a s . 137 f f o c h H e u m a n , a a s . 4 7 .
69 Domke, On Commercial Arbitration, § 24.01 och § 29.01. Jfr Rt 1966 s. 1320.
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Ogiltighetsgrunder prekluderas inte i svensk rätt.70 Vissa ogiltighets-
grunder kan bortfalla om part sedan domen meddelats godkänner denna
eller erlägger full betalning utan att förbehålla sig rätt att föra talan mot
domen.71 Detta kan gälla fall då giltigt skiljeavtal inte förelegat. Däremot
kan parterna inte betas möjligheterna att föra ogiltighetstalan om tvisten
rör sådana frågor som inte kan avgöras genom skiljedom, t.ex. på grund
av ett allmänt intresse. Parts möjligheter att under förfarandets gång avstå
från att göra gällande formella fel kan regleras på annat sätt än genom en
lagtextkonstruktion som bygger på den kategoriklyvning som kan göras
mellan ogiltighets- och klandergrunder. I modellagen föreskrivs sålunda att
part som utför sin talan utan att göra invändning om att fel begåtts för-
lorar möjligheten att göra detta gällande om en dispositiv regel åsidosatts.72

Sålunda bygger lagstiftningen på att man noga skiljer mellan förfarande-
föreskrifter som är tvingande och dispositiva.

Det kan vara av stor betydelse för parter som avser att ingå skiljeavtal
om de kan träffa överenskommelse om att ogiltighets- eller klandertalan ej
skall kunna föras mot en skiljedom. Ofta anses att parterna inte på för-
hand kan helt avsäga sig denna rätt till domstolskontroll. Enligt engelsk rätt
kan parter träffa avtal om att utesluta »the right of appeal on the merits
if such agreement is made after the commencement of the arbitration and
the arbitration agreement is classified as domestic.» Rör det sig om interna-
tionella kontrakt kan parterna enligt engelsk rätt på förhand avtala om att
domen inte skall kunna klandras på grund av oriktig rättstillämpning. Denna
klandermöjlighet utesluts t.ex. om skiljeklausulen innehåller hänvisning till
ICC-reglerna. Det kan hävdas att parter inte skall behöva träffa avtal om
att utesluta klandertalan som grundas på att skiljedomen är materiellt
felaktig. Utgångspunkten bör snarare vara den motsatta.73 Vill parter till-
försäkra sig klanderrätt bör det ankomma på dem att träffa särskilt avtal
därom.

Genom att välja viss plats för skiljeförfarande och göra visst lands lag
tillämplig kan parterna uppnå effekten att klandermöjligheterna begränsas
starkt. Görs belgisk rätt tillämplig kan en internationell skiljedom över huvud
taget inte angripas med klandertalan vid domstolarna i detta land. Tappande
part får nöja sig med att göra invändningar mot skiljedomen i samband med

70 S M L 2 1 § 2 s t . J f r L i n d b o e , a a s . 1 3 7 ff.
71 H j e j l e , a a s . 1 3 1 , G o m a r d V o l d g i f t i D a n m a r k , s . 4 7 o c h L i n d b o e , a a s . 1 3 7 .
72 Herrmann, Arbitration International, 1985 Nr 1 s. 14.
73 Samuel, Journal of International Arbitration 1985 Nr 4 s. 71.
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verkställighetsprövningen.74 Möjligen kan parter också anordna skiljeför-
farandet på sådant sätt att intet lands klanderregler blir tillämpliga.75

4.1. Felaktig rättstillämpning

Enligt de flesta skiljemannalagar kan skiljedomar inte upphävas på grund
av att domen grundas på oriktig rättstillämpning. Skulle klanderrätt före-
ligga i sådana fall skulle ett av de väsentligaste syftena med skiljeförfarandet
gå förlorat; skiljedomen skulle då inte innebära något slutligt avgörande
av tvisten.76

Även om materiellt oriktiga skiljedomar som huvudregel inte kan un-
danröjas enligt en skiljemannalag kan likväl den tappande parten få domen
upphävd i speciella situationer. Ett exempel kan vara att skiljenämnden inte
gjort en feltolkning, utan medvetet avvikit från en av parterna lämnad an-
visning om hur tvisten skulle avgöras. Om parterna överenskommit om att
visst lands lag skulle tillämpas och det framgår av skiljedomen att skilje-
männen medvetet åsidosatt partsföreskriften kan domen ofta upphävas om
utgången påverkats.77 Tillämpas lex mercatoria i strid mot en partsöverens-
kommelse kan skiljedomen hävas på grund av att skiljemännen anses ha
överskridit sitt uppdrag.78 På samma sätt kan man tänka sig att uppenbara
motsägelser i domskälen kan utgöra grund för klander, då skiljedomen en-
ligt lag, skiljedomsreglemente eller särskild partsöverenskommelse skall
motiveras.79

Ibland kan det vara svårt att avgöra om felaktig rättstillämpning kan
innebära att skiljemännen överskridit sitt uppdrag. Om ett avtal med skilje-
klausul innehåller en föreskrift om att endast direkta förluster ersätts vid
kontraktsbrott och skiljemännen ålägger en part att betala särskild ersätt-
ning för indirekta förluster kan det hävdas att skiljemännen inte bara gjort
en materiell felbedömning, utan också överskridit sin kompetens på sätt som

74 Vanderelst, Journal of International Arbitration 1986 Nr 2 s. 77 ff.
75 Paulsson, The extent of independence of international arbitration from the law

of situs, Contemporary Problems in International Arbitration, s. 141 ff.
76 B o l d i n g , S k i l j e f ö r f a r a n d e o c h r ä t t e g å n g , s . 2 0 7 f f o c h L i n d b o e , a a s . 1 4 4 . J f r

d o c k H j e j l e , a a s . 1 2 9 o c h M c C l e n d o n & G o o d m a n , a a s . 1 4 5 f .
77 B o l d i n g , S k i l j e f ö r f a r a n d e o c h r ä t t e g å n g , s . 2 2 7 , L i n d b o e , a a s . 1 4 6 s a m t G o -

mard, Voldgift i Danmark, s. 43.
78 Lando, The law applicable to the merits of the dispute, Contemporary Problems

in International Arbitration, s. 111. Se även Lando, UfR B s. 1 ff.
79 Einarson, Lov og Rett 1981, s. 490 f.
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famgår av deras egen domsmotivering.80 Klart är att domen inte kan upp-
hävas av angivna skäl om skiljemännen tolkat begreppet direkta förluster
mycket vidsträckt och däri inbegripit sådana kostnader som man normalt
anser utgör en följd av indirekta skadeverkningar.

4.2. Felaktig bevisvärdering och ofullständig eller vilseledande bevisning

Enligt de flesta länders lagar kan inte en skiljedom upphävas på den
grunden att skiljemännens bevisvärdering ter sig mer eller mindre felaktig.
Inte heller kan domen undanröjas för att den vilar på felaktiga premisser
till följd av utredningens beskaffenhet.81 Om skriftliga bevis förfalskats
eller oriktig utsaga avgivits av ett vittne kan ofta domen undanröjas, dock
ej enligt svensk rätt. Inträffar nya förhållanden sedan skiljedomen medde-
lats kan en omprövning äga rum enligt rättskraftsreglerna (factum super-
veniens). Härvid rör det sig inte om rätt att efter klandertalan få skiljedomen
undanröjd, utan direkt möjlighet att få tvisten prövad utan hinder av regler
om res judicata.82

I det följande skall endast en principiellt viktig fråga tas upp, nämligen
felbedömningar som sammanhänger med frågor ova fördelningen av ansvaret
mellan skiljemännen och parterna för att utredningen blir fullständig, men
ej för omfattande så att bevisvärderingen försvåras väsentligen. Framställ-
ningen tar närmast sikte på stora komplicerade tvister.83

I en civilprocess anses det normalt ankomma på parterna att förebringa
bevisning. Rätten införskaffar sällan utredning. Det kan finnas anledning
att något modifiera denna princip inom skiljemannarätten. Till skiljemän
utser parterna ofta personer som har särskilda kunskaper på rättsområdet
ifråga. Parterna kan därför med visst fog ställa krav på att skiljemännen
skall tillse att utredningen inte är behäftad med allvarliga brister. Å andra
sidan kan tvisterna vara så omfattande och komplicerade att det kan vara
svårt för skiljemännen att avgöra om det föreligger allvarligare brister på
någon punkt och om det finns möjlighet att väsentligen förbättra besluts-
underlaget. Parternas intresse av att tvisten avgörs snabbt och billigt talar
för att utredningen skall begränsas. Det kan knappast ifrågakomma att skilje-
männen gör uttalanden om att en part inte kan anses ha fullgjort sin bevis-

80 Jfr McClendon & Goodman, s. 146 not 145.
81 Lindboe, a a s . 145 och NJA 1973 s. 740.
82 J f r L i n d b o e , a a s . 1 5 0 f .
83 Tackaberry, Contemporary Problems in International Arbitration, s. 221 ff.
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börda och att ytterligare utredning krävs därför. Härvid skulle skiljenämn-
den eller en enskild skiljemans opartiskhet kunna ifrågasättas. Det anförda
talar för att skiljemännens underlåtenhet att föranstalta om kompletterande
utredning ej bör medföra att skiljedomen upphävs. Vid uppenbara motsä-
gelser i utredningsmaterialet kan det krävas att skiljemännen gör parterna
uppmärksamma därpå. Underlåten processledning kan kanske medföra att
skiljedomen kan hävas om utgången påverkats och passiviteten är högst an-
märkningsvärd.

Man kan ställa frågan om en part kan klandra en skiljedom under åbe-
ropande av att ett vittne, som tidigare vägrat att uttala sig, lämnat uppgifter
som visar att domen grundats på oriktiga fakta i avgörande delar. Enligt
min mening måste frågan bedömas med utgångspunkt från att part och inte
skiljemännen bär ansvaret för att vittnesförhör, om möjligt, kommer till
stånd under skiljeförfarandet utan att uppskov måste medges.84 Om part
förklarat att vittnet vägrat avge utsaga under förfarandet utgör inte detta
giltigt skäl för att vittnets nya uppgifter skall medföra domens undanröjande.
Allmänt hållna uttalanden från vittnets sida om omöjligheten att närvara
vid ett sammanträde på en avlägset belägen ort utgör inte skäl för att upp-
häva domen, om vittnet sedan dom meddelats förklarar sig villig att med-
verka till utredningen. Det måste krävas att part sökt utnyttja de lagliga
möjligheterna att framtvinga förhöret, t.ex. genom att begära domstolsför-
hör.85 Eljest bör domen ej hävas.

Om bevisvärderingen skall kunna utföras på ett korrekt sätt krävs att
utredningen i mycket stora tvister läggs fram på ett pedagogiskt klargörande
sätt och att irrelevanta handlingar inte inges till nämnden. Det måste sålunda
anses försvarligt om nämnden i viss mån avvisar betydelselös utredning eller
kräver att parterna skall framlägga omfattande skriftlig bevisning i f orm
av sammandrag.*6 En sådan begränsning av utredningen kan förenkla be-
visvärderingen, men kan samtidigt medföra risker för att viss avgörande be-
visning avvisas. Det ankommer härvid på part att noga göra klart för sig
vilken bevisning som har relevans. Om han sålunda urskiljningslöst åberopat
omfattande skriftligt material måste han räkna med att nämnden kommer
att ställa krav på att han fortsättningsvis endast framlägger handlingar av
relevans. Mot denna bakgrund kan det kanske till och med finnas skäl att
ogilla klandertalan, även då viktig bevisning avvisats av skiljenämnden.

84 v a n d e n B e r g , a a s . 3 0 9 .
85 Jfr häremot McClendon & Goodman, s. 144.
86 M c C l e n d o n & G o o d m a n , a a s . 1 3 8 o c h 1 4 4 n o t 1 2 8 .
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Skälet härtill skulle vara parts oförmåga att begränsa sin utredning på sätt
parterna förutsatt i och med att de ingått skiljeavtal och uppdragit åt skilje-
männen att tillse att tvisten löses snabbt och smidigt.

Möjligheterna för part att vinna framgång med klandertalan kan bero
av om han enligt lag skall ges erforderlig tillgång att utföra sin talan87 el-
ler som enligt modellagen »a full opportunity of presenting his case.»88 Det
kan sålunda ha betydelse om man mer eller mindre starkt kräver att den
kontradiktoriska principen skall upprätthållas.

Om parterna utsett tekniker som skiljemän är syftet därmed att utred-
ningen skall kunna begränsas av att dessa skall kunna tolka och värdera
sakkunnigutredning på ett bättre sätt än en vanlig domare. Det har visat
sig föreligga risk för att skiljemän då underkänner eller modifierar de sak-
kunnigas omdömen med hänvisning till sina stora kunskaper på området.
Det kan här vara svårt att dra gränserna mellan otillåtet utnyttjande av pri-
vat vetande och en skarpsinnig tolkning av framlagt bevismaterial.89 Det är
viktigt att den kontradiktoriska principen upprätthålles i den mån en skilje-
man överväger att tillföra målet utredning genom sitt privata vetande.90

Detta får ske genom att han delger parterna sin uppfattning om förhål-
landena eller genom att han uppmanar dem att förebringa utredning därom.
Grundas domen på en skiljemans privata vetande kan detta utgöra klander-
grund, om det inte får anses avtalat mellan parterna att förfarandet var god-
taget.

4.3. Form el la fel

Skiljeförfarandets smidiga och snabba natur bygger på principen om att
skiljemännen är »the master of the procedure» eller annorlunda uttryckt:
förfarandet grundas på »the principle of discretion». A andra sidan förut-
sätts att domstolarna skall kunna kontrollera att skiljemännen inte begår
handläggningsfel av sådan art att domen bör undanröjas. Det ter sig något
paradoxalt att domstolarna skall kontrollera hur skiljemännen utnyttjar sin
frihet att besluta i processuella frågor. Tydligen anser man att olika yttersta
gränser sätts för hur långt skiljemännens fria beslutanderätt sträcker sig i
förfarandefrågor. De olika principer som uppställs i begränsningssyfte ut-

87 SML 14 §.
88 Modellagen art 19. (3).
89 Bernstein, The arbitrators^ own knowledge and experience, opublicerad rapport

vid Annual Conference, The Chartered institute of arbitrators, Montreux, October 1985.
90 J f r v a n d e n B e r g , a a s . 3 1 0 .
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märks i många avseenden av stor vaghet. Grundläggande rättssäkerhets-
principer (due process) får inte överträdas och tvingande förfarandeföre-
skrifter måste respekteras. Skiljemännen får inte utan lagstöd använda
tvångsmedel, men eljest vissa typer av förelägganden.

Det är svårt att avgöra vilka olika processuella rättssäkerhetsprinciper
som måste iakttas, i synnerhet som man måste beakta skiljeförfarandets
specifika natur, vilket medför att traditionella civilprocessuella rättssäker-
hetsprinciper måste modifieras. Som exempel kan nämnas den eventuella
rätten att begränsa utredningsmaterialet och möjligheterna att utnyttja skilje-
männens privata kunskaper, när dessas expertkunnande är avsett att bli ut-
nyttjat i syfte att förenkla förfarandet. Vidare är det svårt att avgöra vilka
förfarandeföreskrifter som är tvingande och om vissa regler endast delvis
är tvingande och tillåter vissa större eller mindre avvikelser från lagens före-
skrifter.

Det anförda visar att det knappast går att ange säkra gränser för hand-
läggningsfriheten. Inte heller kan man då uppställa fasta regler om vilka
handläggningsfel som är oacceptabla. Det är därför möjligt att man skall
söka begränsa klandermöjligheterna genom att i görligaste mån ställa krav
på att part visar eller gör sannolikt att felet påverkat utgången på ett be-
tydelsefullt sätt. Granskas reglerna ur denna synpunkt kan man fråga sig
om skiljedom alltid bör kunna upphävas enbart för att skiljenämnden inte
varit utsedd i behörig ordning. Om domstol eller ett skiljedomsinstitut inte
iakttagit alla föreskrifter inför sitt beslut om utseende av skiljeman, bör
kanske skiljedomen bara upphävas om felet haft betydelse för skiljedomens
innehåll. Har t.ex. en tidsfrist för valet överskridits på grund av feltolkning
eller har domstol inför sitt beslut om utseende av skiljemän försummat att
iaktta en kommunikationsföreskrift saknas nog ofta anledning att upphäva
domen, om utgången inte påverkats. Detta har betydelse om den tappande
parten först efter domen får kännedom om felet. Med det anförda avses
inte att ändring skall göras i regler om att en skiljedom skall kunna hävas
om en skiljeman varit jävig.

Om klandertalan vid olika formella fel i ökad utsträckning enligt lag en-
dast kan bifallas av domstol om felet sannolikt påverkat målets utgång, kom-
mer klanderprocesserna bli mer vidlyftiga och svårbedömda. Skiljetvistens
materiella frågor måste åter tas upp inför domstolen. Måhända är det en
olägenhet man måste acceptera för att part som förlorat skiljetvisten inte
alltför enkelt skall lyckas utverka en bifallande klanderdom och få till stånd
en total materiell omprövning av tvisten genom att förebara att ett formellt
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fel begåtts, när detta knappast haft egentlig betydelse för skiljetvistens ut-
gång.

Principen om skiljemännens frihet att avgöra förfarandefrågor får inte
sammanblandas med principen om partsautonomi, d.v.s. parternas rätt att
träffa avtal i förfarandefrågor. Den senare principen äger företräde. Om
sålunda parterna överenskommit om att vissa procedurregler skall till-
lämpas, måste dessa iakttas och skiljemännen får inte åsidosätta reglerna
för att åstadkomma en effektivare handläggning. Skiljemän kan under för-
farandets gång ändra sådana beslut som de själva fattat, men inte parternas
förfarandeföreskrifter91, lika litet som en part ensidigt kan återta sitt löfte
att följa en överenskommelse i en förfarandefråga. Har tilläggsskiljeavtal
träffats inför skiljemännen kan en part inte ensidigt återta sin begäran om
prövning.92 Denna situation måste noga skiljas från den då part vill ändra
en partshandling, t.ex. återta ett erkännande eller ett medgivande, något
som kan vara fullt möjligt.

Det är viktigt att skiljemännen gör klart för sig om ett beslut i en för-
farandefråga grundas på förordnande från skiljemännens sida eller på att
skiljemännen låtit parterna bekräfta ett förslag till handläggningsordning.
Skiljemännen får inte utan parternas samtycke frångå ett förslag till hand-
läggningsordning eller ett beslut som godtagits av parterna på sådant sätt
att det f öreligger avtal i en förfarandefråga. Om parterna t.ex. tolkningsvis
kan anses ha överenskommit om att två tvister skall handläggas gemensamt
kan inte kumulationen brytas av skiljemännen självmant eller på ena partens
begäran. Undantag gäller för fall då avtalet har den innebörden att ena parten
förbehållit sig rätt att ändra sig och andra parten får anses ha godtagit detta.
Har t.ex. skiljemännen framlagt förslag till en tidsplan som oavvisligen skall
hållas, får inte skiljemännen frångå denna plan om den godtagits av par-
terna.

Det anförda visar att skiljemännen noga måste klargöra om en parts-
överenskommelse föreligger. Ibland kan det vara fördelaktigt om de ej lå-
ter parterna bekräfta beslutet, så att möjlighet finns för skiljenämnden att
på ett smidigt sätt ändra handläggningen utan att skiljedomen kan upphävas
av detta skäl. Risken för att partsföreskrifter överträds är kanske större än
vad som antagits och svårigheter föreligger ibland att ange om en överens-
kommelse kan anses föreligga. Gränserna för skiljemännens frihet att be-

91 NJA 1965 s. 384 (part ville frångå överenskommelse om att preskriptionsfråga
skulle avgöras genom mellandom).

92 NJA 1963 s. 658.
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sluta i förfarandefrågor kommer då att flyta något. Det kan därför vara
fördelaktigt att begränsa parts möjlighet att få en skiljedom upphävd till
fall då utgången påverkats.

Diskussionsfrågor

1. Bör klandergrunderna begränsas ytterligare?
2. Bör klandergrunderna begränsas antalsmässigt eller beskrivas mer pre-

ciserat?
3. Är det möjligt att ange klandergrunderna på ett uttömmande sätt?
4. Bör skiljemannalagarnas regler förses med sådana kompletterande regler

att klandermöjligheterna begränsas, t.ex. med tanke på åtgärder skilje-
männen kan behöva vidta i obstruktionssituationer?

5. Bör kortare tidsfrister utsättas för anhängiggörande av klandertalan?
6. Bör part i ökad utsträckning betas rätten att få skiljedomar upphävda

på grund av att han under förfarandet underlåtit att protestera mot
klandergrundande handläggningsform?

7. Bör som tilläggsförutsättning för upphävande av skiljedom i ökad ut-
sträckning ställas krav på att part gör sannolikt att felet påverkat dom-
slutets innehåll i väsentligt avseende?

8. Behöver särskilda åtgärder vidtas av lagstiftaren eller parterna för
att garantera skiljeförfarandets rättssäkerhet om klandergrunderna
inskränks på olika sätt? Bör t.ex. särskilda krav ställas på skiljemän-
nens juridiska kompetens?


