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Referentens teser.

1. Afgørelsen af borgernes retstvister ved uafhængige og upartiske
statsdomstole er et af de vigtigste fremskridt i den menneskelige kultur-
udvikling og grundlaget for den moderne retsudvikling. Ved siden heraf
har dog retsafgørelser ved private domstole på basis af parternes aftale
herom, sammenfattet under begrebet voldgift,* holdt sig som velegnede
i visse arter af retstvister, navnlig sådanne, hvor en hurtig og inappellabel
afgørelse er af betydning — d.v.s. særlig indenfor handelsverdenen —
eller hvor man ønsker at undgå den offentlighed, der knytter sig til
behandlingen ved de ordinære domstole. — Aftaler om voldgift er med
større eller mindre begrænsninger anerkendt som lovlige i de fleste
moderne lovgivninger under forudsætning af, at de opfylder visse funda-
mentale processuelle krav, i dansk ret udtrykt således, at aftalens
bestemmelser om voldgiftsrettens sammensætning og virkemåde betryg-
ger en upartisk afgørelse.

De nordiske nationale retssystemer anerkender alle voldgift på stort
set ensartede vilkår omend med afvigelser i detaljerne. Spørgsmålet om
anerkendelse af voldgift som lovligt retsinstitut er derfor uden for dis-
kussion.

2. Voldgiftsproblemer har tidligere været genstand for drøftelse på
de nordiske juristmøder, jfr. forhandlingerne på det XIV møde, side 126
—154, og på det XVIII møde, side 112—140. Under disse forhandlinger er

* Den finske betegnelse er välitystuomio, den svenske: skiljedom, og den
islandske: gedardom.
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spørgsmålet om fælles-nordisk lovgivning vedrørende voldgift flere
gange blevet berørt. Spørgsmålet er nu rejst som diskussionsemne på
finsk initiativ,

3, De nordiske landes retsregler ** om emnet:

** De nordiske landes litteratur om emnet er i hovedsagen følgende:

F i n l a n d :

Georg C. Ehrnrooth, Skiljeavtalet och behandlingen av tvistig konkursbevak-
ning, JFT 1955 s. 93—109.

Tauno Ellilä, Die Schiedsgerichtsbarkeit in Finnland. — Die Schiedsgerichtsbar-
keit in Zivil- und Handelssachen in Europa, Band II. 1948 s. 196—228.

Tauno Ellilä, Arbitrage international commercial, International commercial
arbitration, 1956 s. 216 ff.

Tauno Ellilä, Välityssopimus ja konkurssi, Defensor Legis 1954 s. 1—24.
O. Hj. Granfeit, Skiljemannaförfärandet. (1939).
O. Hj. Granfelt, Välimiesmenettely. (1951).
Bo Palmgren, Reformbehov inom skiljemannar ätten, JFT 1956 s. 113—132.
Tauno Tirkkonen, Välimiesmenettely. (1943).
Tauno Tirkkonen, Skilj emannaförf ärandet. (Stockholm 1952).
Wrede—Granfelt, Finlands gällande civilprocessrätt, (1943).

S v e r i g e :

Bertil Ahrnborg, Rättegång och skiljedom såsom medel att lösa affärstvister.
SvJT 1950 s. 488 ff.

Hädar Berglund, Om skiljeavtal och skiljedom. Bidrag till läran om skiljeavta-
lets och den därpå grundade skiljedomens processuella verkningar enligt svensk
rätt. Akademisk avhandling, Uppsala 1920.

Nils Dillen, Bidrag till läran om skiljeavtalet. Akademisk avhandling. Stock-
holm 1933.

Stellan Graaf, Arbitrage International Commercial, International Commercial
Arbitration (1956) s. 422 ff.

Tage Grönwall, Utländska skiljedomars giltighet i Sverige. SvJT 1939 s. 369 ff.
N. Gärde, Litispendens och resjudicata i skilj emannaförf ärandet. SvJT 1945 s.

292 ff.

N o r g e :

Kristen Andersen: Selvdømmeklausuler i Forenings- og Sammenslutningsretten,
Ti.R. 1938 s. 550 H., Forhandlingerne på det XVIII nordiske juristmøde, s. 112 ff.

Sven Arntzen: Arbitrage International Commercial, International Commercial
Arbitration (1956), s. 360.

Per Augdahl: Sivil prosess (1951), s. 403 K.

Asbjørn Lindboe: Privat rettergang (1944).
Jon Skeie: Sivilprosess III, s. 244.

I s l a n d :

Einar Arnörsson i bogen om den islandske retspleje (1941).
Ami Tryggvason i den islandske juridiske formularbog (1941 og 1952).
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F i n l a n d :

Lov nr. 46 af 4. februar 1928 om voldgift. Lov nr. 47 af samme dato
om ændring af Utsökningslagen kap. 3, § 16. Love af 12. juni og 23. sep-
tember 1931 om udenlandske voldgiftskendelser.

S v e r i g e :

Lov nr. 145 af 14. juni 1929 om voldgiftsmænd som ændret ved love
af 5. juni 1936 og 20. december 1946. § 46 i Utsökningslagen som ændret
ved lov nr. 146 af 14. juni 1929. Lov nr. 147 af 14. juni 1929 om uden-
landske voldgiftsaftaler og voldgiftskendelser.

N o r g e :

Lov nr. 6 af 13. august 1915 om rettergangsmaaten for tvistemål
§§ 452—473. Lov nr. 7 af samme dato om tvangsfuldbyrdelse § 3, 4. stk.

I s l a n d :

Der findes ingen almen lov om voldgift, men ifølge islandsk ret kan
parterne gyldigt vedtage, at en tvist bindende skal afgøres af en eller
flere voldgiftsmænd, både ved et kontraktforholds indgåelse, og efter at
en tvist er opstået. Den islandske domspraksis vedrørende voldgifts-
aftalers indgåelse, omfang og forståelse er på linie med domspraksis i
Danmark. I den islandske lovgivning findes der specielle bestemmelser
om voldgift, jfr. således forsikringsaftaleloven § 32, ligesom tvister i lær-
lingeforhold og visse spørgsmål vedrørende ekspropriation og forfatter-
ret er henlagt til afgørelse ved særlige voldgiftsretter.

D a n m a r k :
Danske lov 1—6—1: »Dersom Parterne voldgive deris Sag og Tvistig-

hed paa Dannemænd, enten med Opmand, eller uden, da hvad de sige og
kiende, saa vit deris Fuldmagt dennem tillader at giøre, det staar fast
og kand ej for nogen Ret til Underkiendelse indstævnis, dog Kongen sin
Sag forbeholden.»

Medens således Sverige, Norge og Finland har detaljerede lovregler
om voldgift, er retstilstanden på dette område i Island og Danmark

D a n m a r k :
Bernt Hjejle: Frivillig Voldgift (1937), Foreningsvoldgift (1941), Arbitrage Inter-

national Commercial, International Commercial Arbitration (1956) s. 154 ff.
Stephan Hurwitz: U.f.R. 1941, s. 109—24.
Troels G. Jørgensen: Domstolens kompetence overfor foreninger med økonomisk

formål, T.f.R. 1925 s. 239 ff.
Kaj Petersen: Nogle bemærkninger om udenlandske voldgiftskendelsers aner-

kendelse og eksekutionskraft (1935).
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udviklet gennem domstolenes praksis. For Danmarks vedkommende på
grundlag af den anførte enkeltstående bestemmelse i Danske Lov samt
enkelte spredte lovbestemmelser med relation til voldgiftsinstituttet,
f. eks. § 32 i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler.

Sverige, Finland, Norge og Danmark har underskrevet og ratificeret
Geneve-protokollen af 24. september 1923 om voldgiftsklausuler i han-
delskontrakter og — med undtagelse af Norge — Geneve-overenskom-
sten af 26. september 1927 om eksekution af voldgiftskendelser afsagt i
udlandet.

4. Erfaringen fra Danmark med en retstilstand skabt af domstolene
viser, at privat voldgift kun i meget begrænset omfang giver anledning
til retssager ved de almindelige domstole, at disse sager fortrinsvis har
drejet sig om spørgsmål vedrørende voldgiftsrettens sammensætning i
forbindelse med kravet om upartiskhed, om fortolkning af voldgiftsafta-
len og kun i mindre omfang om kompetencespørgsmål og den af vold-
giftsretten valgte fremgangsmåde for sagens behandling, og at der ikke
er trang til alene af hensyn til forholdene i Danmark at lovgive på dette
område.

5. Spørgsmålet om betydningen af en fælles-nordisk lovgivning på
dette område kan give anledning til en række betragtninger for og imod.
Selve tanken om at lægge et international betonet retsinstitut ind under
en fælles-nordisk lovgivning er i sig selv umiddelbart tiltrækkende. Jeg
har tidligere følt mig tiltalt af tanken og har givet udtryk for tilslutning
til såvel ønsket om en intern dansk som om en fælles-nordisk lovgivning
på dette område bl.a. ved det nordiske juristmøde 1948 (jfr. forhand-
lingerne på det XVIII nordiske juristmøde, side 123 ff.).

Imidlertid har de nærmere overvejelser, som jeg i forbindelse med
emnets drøftelse ved denne lejlighed har haft, vist, at en række meget
vægtige modhensyn gør sig gældende.

Den betydelige udvikling, det danske voldgiftsinstitut i dette århund-
rede har fået gennem de danske domstoles praksis, og som afgiver et
udmærket eksempel på domstolenes evne til at fungere som retskon-
stitutiv faktor, har vist betydningen af ikke at lægge et sådant retsinsti-
tut ind i faste rammer, der kan virke hindrende for en naturlig udvik-
ling. Det må herved erindres, at voldgift forekommer i så overordent-
ligt forskellige livsforhold, at en legal regulering, der kan føles naturlig
over for behandlingen af visse arter af sager, vil virke uheldig over for
andre. Retsudviklingen i Danmark har endvidere vist, at det er ganske
ubetænkeligt at lade voldgiftsinsituttet udvikle sig frit og naturligt, så
længe man gennem domstolene kan påse, at fundamentale retsbeskyt-
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telseshensyn af aftaleretlig og af processuel natur overholdes. Den i
Danmark af domstolene skabte retsordning har vist sig tilstrækkelig,
smidig og praktisk, fri for dogmatisk og politisk hensyntagen samt —
skønt skabt in concreto — af en vis generel, pædagogisk værdi.

På baggrund af den skete udvikling må det derfor fra dansk side
betragtes som et tilbageskridt at ville lægge voldgiftsinstituttet ind i en
detaljeret lovgivnings faste rammer.

Erfaringerne andetsteds fra tyder på, at den detaljerede lovgivning
om og formbinding af voldgiften har haft uheldige konsekvenser, fordi
lovreglen ikke i tilstrækkelig grad har kunnet tilgodose udviklingens
krav. Farerne herved er bl.a. udtrykt på en udmærket måde af profes-
sor Bo Palmgren i artiklen »Reformbehov inom skiljemannarätten» i
»Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland» 1956, hæfte 3,
side 115:

. . . . . . . formföreskrifter och därmed jämförliga bestämmelser är ett
tveeggat svärd. Formföreskrifternas ändamål är att skapa rättssäkerhet
och rättsvisshet. Men om formföreskrifterna är så många eller så stränga
eller eljest så beskaffade, att människorna inte förmår uppfylla dem eller
inte förstår att iakttaga dem, så blir effekten den rakt motsatta. De
leder i stället till den rättsosäkerhet och den rättsovisshet som uppstår
om det finns alltför många fallgropar.

Genom skilj emannalagens bestämmelser har det uppstått alltför
många möjligheter att angripa skiljeavtal och skiljedomar samt draga
deras giltighet i tvivelsmål. De jämförelsevis talrika rättegångar, som
efter skilj emannalagens tillkomst vuxit upp såsom svampar efter ett
regn, utvisar att lagstiftaren skjutit betydligt över målet i sin eljest väl-
lovliga strävan att skapa trygghet och reda.»

Det bør i denne forbindelse nævnes, at voldgiftsspørgsmål i Dan-
mark ofte står i forbindelse med foreningsretlige spørgsmål, idet selv-
dømmeklausuler i foreningsvedtægter ikke sjældent giver anledning til
retstvister. Det må derfor forudses, at lovgivning på den private vold-
gifts område vil berøre foreningsretten og derfor på grund af fagfor-
eningernes politiske magtstilling muligvis vil medføre en forringelse af
den enkeltes retsstilling i forhold til den nuværende retstilstand.

6. Da det på forhånd må forekomme meget vanskeligt at formå
lande, der traditionelt er vant til at arbejde med en mere eller mindre
indgående legal regulering af voldgiftsinstituttet, til at sløjfe denne,
synes mulighederne for en tilfredsstillende fællesnordisk lovgivning ikke
at være store. Det må vel i det hele være naturligt at spørge, hvor stor
en trang der består til en fællesnordisk lovgivning på dette område.
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Bestræbelserne burde vel også i vore dage med et i forvejen overvæl-
dende stort lovstof snarere gå ud på at begrænse lovgivningen, hvor
dette kan gøres, og i Danmark har udviklingen altså vist, at en detaljeret
lovgivning kan undværes.

Konklusionen af disse betragtninger må efter mit skøn være, at det
foreliggende emne ikke egner sig til en fællesnordisk legal regulering.

7. Beslutter man sig trods alt til en nordisk lovgivning på dette
område, må hovedsynspunktet i hvert fald være, at der gives så få regler
som muligt, idet det for de nordiska landes befolkninger må være et
naturligt krav, at de regler, de må underkaste sig i en voldgiftssag i et
af de andre nordiske lande, må være så simple og let tilgængelige som
muligt. Vor tids rets- og domstolsudvikling står endvidere fremmed
overfor legalt fastlagte formelle gyldighedsbetingelser. Udviklingen har
vist, at domstolene ved en fri gyldighedsbedømmelse fuldtud er i stand
til at beskytte parternes loyale interesser.

Såfremt man af hensyn til den nordiske retsenhed på dette område
mener at burde overveje en fællesnordisk lovgivning, bør denne derfor
være så enkel og kortfattet som muligt og kun tilsigte følgende:
a. at give bestemmelser om de ordinære retters medvirken til voldgifts-

rettens oprettelse og funktion i tilfælde, hvor en part eller en vold-
giftsmand hindrer voldgiftsaftalens gennemførelse eller voldgiftsret-
tens arbejde,

b. at give bestemmelser om voldgiftskendelsers gennemførelse. Da der
ikke foreslås lovfæstelse af bestemte ugyldighedsgrunde, må med-
delelse af exequatur i Danmark formentlig fortsat forudsætte, at
voldgiftskendelsen forelægges for en almindelig domstol, men der bør
gives bestemmelser, som sikrer sagens hurtige gennemførelse,

c. at indføre bestemmelser, som tilsikrer, at foreningers selvdømme
organer sammensættes på en sådan måde, at der tilvejebringes sikker-
hed for, at organet er upartisk. En bestemmelse af dette indhold er
næppe nogen internordisk nødvendighed, men bør medtages, såfremt
der i Danmark skal lovgives på denne måde, idet det anførte pro-
blem er et af de få, som udfra danske forhold kan motivere en lov-
givning,

d. at give bestemmelser, som tilsikrer, at voldgiftsaftaler og -klausuler
indgået og voldgiftskendelser afsagt i andre nordiske lande fuldtud
ligestilles med indenlandske aftaler, klausuler og kendelser i ethvert
andet nordisk land.
16/4. 1957.


