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Referenten, advokaten Per-Axel Weslien, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Det överläggningsämne, som vi nu
skall behandla, har erhållit rubriken skiljemän eller domstol. Under den
rubriken kan rymmas mycket, som har avseende på domstolsprocessen och
på skiljeförfarandet. Jag har emellertid ansett det ändamålsenligt att låta
ämnet huvudsakligen behandlas ur två aspekter.

Den första aspekten är om skiljeförfarandet ur den enskildes synpunkt är
att föredraga eller ej framför process inför domstol och, då ett entydigt svar
inte kan ges, vilka faktorer det är som kan spela in vid valet av de två sätten
för att lösa tvister mellan medborgarna.

Jag har en känsla av att i många fall valet mellan skiljeförfarande och
process sker ganska slentrianmässigt. Det förekommer t. ex. ofta att det finns
skiljeklausuler i tryckta leveransbestämmelser, och de accepteras kanske av
många utan att man direkt har övervägt om skiljeförfarandet i det speciella
fallet är särskilt lämpligt.

Den andra aspekten som jag har lagt på ämnet är om det ur samhällets
synpunkt är lyckligt eller olyckligt att skiljeförfarandet har den utbredning,
som det faktiskt har. Bör man med hänsyn till den s. k. samhällsnyttan försöka
att vidtaga åtgärder för att inskränka användandet av skiljeförfarandet till
förmån för domstolsprocessen? Utöver dessa synpunkter har jag till sist i kort-
het nämnt något om önskvärdheten av tillgång till ett en-instansförfarande
inför domstol i vanliga tvistemål.

Att skiljeförfarandet som institut är av samhället accepterat såsom ett medel
för lösande av tvister mellan skilda rättssubjekt är ju klart, och det står väl utom
all diskussion att skiljeförfarandet i det moderna samhället har en väsentlig
funktion att fylla. I min framställning har jag berört tre huvudkrav, som man
brukar ställa på en god rättskipning. Den skall vara säker, den skall vara
snabb och den skall inte kosta för mycket. Jag har också påvisat att de tre
kraven inte alltid är förenliga. Ej heller kan man gradera dem efter angelägen-
hetsgrad. Det är uppenbart, att det i många fall kan vara av största betydelse
för en person att han inom relativt kort tid kan få definitiv klarhet om hur
rättsläget är, så att han kan inrätta sitt handlande därefter. Som exempel
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kan nämnas, att tvist råder huruvida en näringsidkare med hänsyn till en
konkurrensklausul i ett avtal får utöva viss verksamhet. Ifråga om kravet på
säkerhet kan framhållas, att om det gäller mycket stora förmögenhetsvärden
säkerheten kan vara av största betydelse. Om vi sedan ser på det tredje kravet
är det väl alldeles uppenbart att alla parter gärna vill att deras tvister skall
lösas så att det kostar dem så litet som möjligt. Jag lämnar alldeles därhän
kostnadernas fördelning mellan parterna, utan jag konstaterar bara att stor-
leken av kostnaderna kan spela en mycket stor roll, särskilt för en person,
som har svag ekonomisk ställning.

Jag har i min framställning försökt att bedöma processen å ena sidan och
skiljemannaförfarandet å andra sidan med avseende å de nu angivna omstän-
digheterna, säkerheten, snabbheten och kostnaderna. När det gäller säker-
heten i avgörandet blir väl denna ytterst beroende av kvaliteten på de per-
soner, som har att avgöra tvisten. I min framställning har jag först konstaterat,
att skickligheten och redbarheten hos domarna i de nordiska länderna mot-
svarar mycket högt ställda krav, men jag har också framhållit, att man i ett
skiljeförfarande kan ha möjlighet att som skiljedomare erhålla personer, som
har särskilt stor erfarenhet inom den speciella del av rättslivet, som tvisten
avser. Det kan vara fråga om speciella förhållanden, som domarna i allmänhet
mycket sällan sysslar med, men där det kan finnas experter t. ex. bland advo-
kater, vetenskapsmän eller domare, som alltså kan vara särskilt lämpade att
pröva en tvistefråga av visst slag. Jag har vidare erinrat om att det system för
utseende av skiljemän, som mest används i Sverige, nämligen att vardera
parten utser en skiljeman och de sålunda utsedda väljer den tredje eller, om
de inte kan enas, den tredje utses av viss myndighet, kan medföra viss risk
för att de partsutsedda skiljemännen eller någon av dem inte kommer att
vara opartisk vid tvistens avgörande. Enligt erfarenheterna i Sveriga är risken
härför inte påtaglig, i varje fall inte när det gäller större och mera betydande
skilj et vis ter. Lagen föreskriver nämligen, att en skiljeman skall vara ojävig
och att han skall opartiskt bedöma tvisten. I seriösa juristkretsar är man
numera fullt på det klara med att man inte får åtaga sig ett skiljemanna-
uppdrag om man inte är beredd att avgöra tvisten efter vad man själv anser
vara rätt, alldeles oavsett om det skulle leda till att den, av vilken man er-
hållit sitt uppdrag att vara skiljeman, skulle komma att förlora saken. Er-
farenheterna har också visat, att de svenska skiljedomarna - i den mån man
känner till dem - mycket ofta är enhälliga. Jag har även påvisat att en
skiljeman, som uppträder partiskt, kan skada saken för den som har utsett
honom. Hans partiskhet märks nämligen mycket lätt av de andra skilje-
männen. De kan då bli benägna att inte fästa så stort avseende vid vad han
kan framföra under överläggningarna.

Jag har också, med avseende å säkerheten i avgörandet, framhållit, att
själva förfarandet i skilje tvis ten inte motsvarar den vanliga civilprocessen.
Skiljemännen kan nämligen inte höra personer på ed eller under sannings-
försäkran. De kan inte ge föreläggande för part att inge material och hand-
lingar, som kan finnas vara av betydelse. Deras befogenhet i sistnämnda hän-
seende inskränker sig till att anmoda part, som innehar handlingar, att till-
handahålla dem. Man kan emellertid i en skiljetvist få personer hörda på ed
eller under sanningsförsäkran av domstol. Detta förekommer någon gång,
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men förfarandet anses inte särskilt lämpligt. För sanningens utletande är det
bättre att skiljemännen själva får höra personer, även om det sker utan ed
eller sanningsförsäkran. I princip gäller ju att den, som skall avgöra värdet
av en utsaga, själv skall ha hört densamma.

Ifråga om snabbheten hos de skilda förfarandena har jag i princip intagit
den ståndpunkten, att i stora och besvärliga tvister skiljeförfarandet som regel
är snabbare än ett domstolsförfarande, som omfattar förhandling i två eller
flera instanser, men då det gäller enkla tvister, som t. ex. endast avser an-
skaffande av exekutionstitel för ett krav, blir skiljeförfarandet uppenbarligen
mera tidsödande. Man måste räkna med den tid som går åt för utseende av
skiljemännen och skiljenämndens konstituerande och som inte har sin mot-
svarighet vid domstolsförfarande. Ett överklagande av en domstols dom i en
sak, där någon tvekan om utgången ej föreligger, bör man med hänsyn till
straffet för rättegångsmissbruk normalt ej räkna med.

Beträffande kostnadsfrågan måste man taga hänsyn till att staten tillhanda-
håller domstolen utan några större kostnader för parterna medan vid skilje-
förfarandet parterna har att själva till skiljemännen betala ersättning för deras
arbete och kostnader. Vem som skall slutligen svara för kostnaderna har jag
lämnat därhän. Det är ju en sak, som i regel inte ställer sig annorlunda i
skiljeförfaranden än i vanlig process. Resultatet av bedömandet blir, att i
större och komplicerade saker skiljeförfarandet inte blir dyrare än om saken
skall föras inför domstol i flera instanser. Parterna får visserligen betala kost-
naderna till skiljemännen, men å andra sidan behöver ju i en skiljetvist talan
utföras bara i en instans. I enkla och okomplicerade tvister blir förhållandet
det motsatta. Där blir skiljeförfarandet väsentligt dyrare.

Jag har i min framställning också berört en omständighet, som är av be-
tydelse för en ekonomiskt svag part. En mindre bemedlad person kan erhålla
fri rättegång för utförande av sin talan inför domstol, och denna rätt kan vara
förenad med rätt till biträde, som förordnas av domstolen. En motsvarande
rätt finns icke vid skiljeförfarandet. Där måste parten själv betala sina kost-
nader, själv betala sitt biträde och han kan t. o. m. bli skyldig att erlägga
förskott till skiljemännen innan de börjar sitt arbete med själva skiljetvisten.
Man finner alltså, att för en ekonomiskt svag part skiljeförfarandet kan vara
ett mycket oförmånligt sätt att lösa uppkommande tvister.

Jag har berört ytterligare några omständigheter, som man skall taga hänsyn
till då det gäller att välja mellan de olika förfarandena. I princip är ett dom-
stolsförfarande offentligt. Vem som helst får åhöra förhandlingarna. Vad
som förekommer inför rätta kan av rättens ledamöter berättas för vänner och
bekanta, och det kan genom tryck spridas i pressen. Jag förbigår det undantag
som gäller för rättegång, som hålles inför stängda dörrar. Detta förekommer ju
mycket sällan i de vanliga civila tvisterna. Man kan förstå att det icke alltid
är så angenämt för parterna att deras konkurrenter, vänner, bekanta och
grannar får veta vad som kan uppenbaras i en tvist. Skiljeförfarandet är
däremot inte offentligt. Vad som förekommer inför skiljemännen behöver inte
bringas till allmänhetens kännedom. Ingen utomstående har rätt att närvara
vid förhandlingarna. Själva skiljedomen är inte heller offentlig. Jag tror att
man kan säga, att det hör till god ton mellan parter, i varje fall i Sverige, att
man inte offentliggör en skiljedom utan att båda parterna är ense om det.
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Inom parentes kan nämnas, att det förhållandet att skiljedomar inte är
offentliga ibland har anförts som ett skäl emot skiljeförfarandet. Det skulle,
säger man, vara ett allmänt intresse att skiljedomar, som är avkunnade av
framstående och skickliga jurister, blir kända, så att de kan vara till ledning
för bedömandet av liknande tvister i framtiden. Det är klart att en sådan
synpunkt är värd beaktande, om man ser den ur det allmännas synpunkt.
Men inför parternas intresse att deras privata förhållanden inte utan deras
samstämmiga vilja bringas till annans kännedom, måste enligt min mening
ett allmänt intresse att få del av skiljedomen få vika. Jag har alltså konsta-
terat, att det förhållandet, att skiljeförfarandet är hemligt, är ett plus till
förmån för skiljeförfarandet, som i vissa fall kan vara av mycket stort värde
för parterna.

Av intresse är även att förfarandet inför domstol ter sig för parterna själva
annorlunda än förfarandet inför skiljemän. Detta kan vara av betydelse då de
skall välja mellan förfarandena. Processen vid domstol är formbunden. Den
har - och bör ha - en viss högtidlig prägel. För många människor är det
förenat med obehag att uppträda inför rätta, särskilt om det skall ske i offent-
lighetens ljus. För parterna måste det mindre formbundna förfarandet i skilje-
tvister te sig mycket angenämare. Den muntliga handläggningen vid ett
gemensamt förhandlingsbord, där en erfaren ordförande utan att efter-
sätta kraven på reda och ordning samt på en opartisk handläggning, kan göra
mycket för att förhandlingen efter omständigheterna blir så angenäm som
möjligt, måste för parterna te sig mycket mera tilltalande än rättegången inför
domstol.

Slutligen har jag, när det gäller parternas val mellan de olika förfarandena,
ytterligare berört några frågor.

Under skiljeförfarandet finns möjlighet att på ett formlöst sätt kunna klara
upp vissa detaljfrågor.

Vid övervägande av om man skall ingå ett avtal, där skiljeklausul föreslagits,
bör man undersöka om man inte står i några andra rättsförhållanden till
samma part, beträffande vilka det inte finns skiljeklausul. Vi vet, att skilje-
männens behörighet är begränsad till de frågor, som skiljeavtalet omfattar,
och en kvittning mot ett anspråk, som hänför sig till ett rättsförhållande, som
ligger utanför skiljemännens behörighet, kan inte tages upp till prövning av
dem.

I min framställning har jag även berört frågan om vad resultatet blir om
skiljemännen dömer mot gällande lag eller t. o. m. mot tvingande lagbestäm-
melser. Jag har påvisat, att denna möjlighet inte medför, att man behöver
hesitera inför skiljeinstitutet.

Någon motsvarighet till resningsinstitutet finns inte när det gäller skilje-
domar. Många kanske anser att detta är en nackdel, nämligen de som menar,
att högsta rättvisa skall man alltid söka vinna intill yttersta änden. Enligt
mitt förmenande är det inte säkert att detta är nödvändigt i civila saker. Det
kan vara ännu viktigare för parterna att få en tvist definitivt avgjord.

I korthet har berörts att skiljeförfarandet medför att det blir färre domstols-
prejudikat, som kan vara till ledning för avgörandet av kommande tvister i
liknande fall. Rättskipningen är emellertid till för att ge den enskilde hans
rätt och icke för att hjälpa domare och andra att tolka lagen. Det är bra om
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det finns prejudikat, men det får inte bli på det sättet, att rättskipningens
huvudändamål blir att ersätta den verksamhet, som kloka lagstiftare borde
utöva.

Beträffande valet mellan processen och skiljeförfarandet har jag alltså
kunnat konstatera, att man inte kan ge ett entydigt svar, utan man får i det
enskilda fallet göra en avvägning med hänsyn till de skilda faktorer, som är
av betydelse för parten själv.

Till slut har jag också berört frågan om att det kanske skulle kunna vara
av värde för rättslivet om det fanns möjlighet att ordna en process med ett
en-instansförfarande inför domstol. Det skulle alltså i så fall föreligga möjlighet
att avtala om, att en uppkommen tvist eller en framtida tvist avseende visst
rättsförhållande skall kunna hänskjutas till viss domstol, som skulle ha att
avgöra tvisten som första och sista instans.

Herr ordförande. Jag har härmed lämnat en resumé av innehållet i den
skriftliga framställningen. Det synes mig som om det skulle vara av stort
värde för oss, som sysslar med dessa frågor, att vi vid överläggningen kunde
få del av varandras erfarenheter rörande skiljeförfarande. Jag har nödgats
gå helt förbi de internationella skiljedomarna. Om tiden medger, kunde det
vara av intresse om de, som har särskild erfarenhet av sådana skiljedomar,
kunde delge oss sina erfarenheter.

Korreferenten, advokaten Arne A. Waselius, Finland.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Diskussionsfrågan förutsätter att
tvenne parter, som har en olöst rättstvist, kan enas om att överlämna den till
avgörande av skiljemän. Det är sålunda en överenskommelse, skiljeavtalet,
som är grunden för ett skiljeförfarande. Den, som inte önskar ett skilje-
förfarande, kan ensidigt förhindra det genom att vägra sin medverkan. Ett
domstolsförfarande kan ingen dra sig undan. Det börjar fungera i stort sett
bara därför att någondera parten vill det.

Det är med full avsikt jag markerar denna skillnad mellan tvång i det ena
fallet och avtalsfrihet i det andra. Avtalsfriheten sträcker sig i flera avseenden
längre än blott och bart till huvudfrågan: skiljeförfarande eller inte. Skilje-
avtalet kan också beröra skiljeförfarandets detaljer. Vid behandlingen av
dagens diskussionstema är det inte tillräckligt att operera med endast en enda
förutsättning — ett avtal i huvudfrågan. Man bör också beakta parternas
möjligheter att forma skiljeförfarandet efter sin önskan. Avstår de från det,
när möjligheter finns, är följden att regler träder till som tillkommit i lag-
stiftningsväg eller skapats av rättspraxis. Dessa regler kan ha en del olägen-
heter i sitt följe. Men att de påverkar skiljeförfarandet beror endast på, att
parterna själva inte önskat säkerställa sig mot den.

Domstolsförfarandet är konservativt till sitt väsen. Ingrepp i rättsskipningen
och domstolsorganisationen görs inte utan en tidskrävande och omsorgsfull
utredning. Samhället utvecklas däremot i en helt annan takt. Därför är det
inte ovanligt att domstolsprocessen lider av en större eller mindre eftersläp-
ning, att den inte fyller tidens krav. Domstolsrättegången bindes av lagstad-
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ganden och en domstolsrutin, som det vanligen är svårt att komma förbi,
ens där det vore önskvärt. I skiljeförfarandet finner man däremot rörelsefrihet
vid ärendets handläggning, en frihet i formellt avseende, som domstols-
förfarandet inte bjuder. Utnyttjas denna rörelsefrihet på ett rätt sätt har
man tagit till vara en av skiljeförfarandets stora fördelar.

Mina påpekanden i denna diskussion bygger på förhållandena i Finland.
Rättslivet och lagstiftningen i de nordiska länderna är i många avseenden
lika. Men trots det tror jag inte att dagens diskussion i sin helhet kan föras
på ett internordiskt plan. De bedömningar, som eftersträvas, påverkas näm-
ligen iför hög grad av de förhållanden i respektive länder, som är speciella
just för den.

Den finska lagen om skilj emannaförfarande är uppbyggd av absoluta och
dispositiva stadganden. Sammantagna utgör de en helhet, som kan anses
vara lagstiftarens uppfattning av ett normalförfarande. I vissa avseenden är
detta normalförfarande tillfredsställande - i andra kan det ha blivit otidsenligt
som följd av tidsutvecklingen och samhällsutformningen.

Ett skiljeavtal är i Finland liksom annorstädes grunden för skiljeförfarandet.
Skiljeavtalet bör i Finland göras skriftligt. Lagen tillägger, att det dessutom
bör innehålla de villkor i anslutning till skiljeförfarandet, om vilka parterna
är ense. Det stränga formkravet med den tolkning det har fått hos oss i praxis
är en nackdel, men ger å andra sidan en möjlighet att komma till rätta med
några av skiljeförfarandets svagheter. Men för att man skall komma så långt
fordras att man har blick för vilka dessa svagheter är.

Denna blick saknas ofta. Lika vanligt är att skiljeavtalet när det ingås
inte uppmärksammas så mycket, som dess betydelse skulle fordra. Referenten
anför många synpunkter pro et contra ett skiljeförfarande. Men dessa syn-
punkter, hur vägande de än är, påverkar sällan parternas val med hela sin
samlade tyngd. Då skiljeavtalet görs upp är huvudintresset riktat åt ett helt
annat håll. Det anses ofta olämpligt att i det skedet ingående beröra frågan
om slitandet av framtida tvister. Mera sällan anlitas juridisk sakkunskap, och
där det inte behövs därför att tillräckliga insikter finns på partshåll, är det
trots det vanligt att frågan avgörs på basen av diffusa, men ändå icke oviktiga
affärshänsyn, som får företräde framom sådana argument, som juristerna
anser vara förmer. Allra vanligast är dock, att skiljeavtalet »smyger« sig på
parterna som en klausul i allmänna bestämmelser till vilket huvudavtalet hän-
visar. Dessa klausuler är naturligt nog standardiserade och beaktar endast i
begränsad omfattning kraven inom olika branscher, och de tar inte heller
till vara parternas alla möjligheter att forma själva skiljeförfarandet.

I sådana skiljeavtal, som avser framtida tvister, förekommer sällan en
differentiering av tvisterna efter deras art och betydelse. Följden blir att
alla tvister, både stora och små, invecklade och klara, skall avgöras av skilje-
män om parterna inte kan enas på nytt, och denna gång om att överföra
ärendet till domstolsbehandling. Skiljeavtalet kan i detta fall bli ett vapen i
handen på någondera parten i ett försök att få till stånd en uppgörelse,
som är förmånligare än det avgörande som man väntar att skall falla i skilje-
nämnd eller domstol.

All rättsskipning skall sträva till ett högt mål - rättssäkerhet. Men rättvisa
skipas av människor gentemot människor. Därför är rättssäkerhetsspörsmålet
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i skiljeförfarandet intimt förbundet vid skiljemännens person såsom referenten
framhåller. Som sådant ger skiljeförforandet inte garantier för skiljemännens
opartiskhet och kvalifikationer - snarare tvärtom med tanke på att skiljemän-
nen kan sakna juridisk utbildning. Men också om en viss osäkerhet följer
av att denna garanti saknas är denna omständighet inte ett tillräckligt skäl
att anse skiljeförfarandet underlägset ett domstolsförfarande. Lagstiftaren har
visserligen inte gett denna garanti, men den kan skapas av parterna själva.
Anser man exempelvis en viss domstol betryggande sammansatt med hänsyn
till personerna, men domstolens arbetsformer otillfredsställande, löses frågan
genom att utse domstolsledamöterna till skiljenämän och genom att ge dem
nödiga instruktioner beträffande förfarandet. Det finns i Finland inga hinder
för domare att vara skiljemän, inte ens för medlemmarna i vår högsta domstol.

Skapar man inte över skiljeavtalet garantier för skiljenämndens samman-
sättning har man rätt att förutsätta att parterna själva inte ansett det vara
nödvändigt. Samhället behöver knappast i ett sådant fall känna ansvar för
sina medlemmar, så mycket mindre, sorn det rör sig på ett område där full
dispositionsfrihet råder. Det rättsförhållande, till vilket skiljeavtalet ansluter
sig, kan dessutom till sina ekonomiska konsekvenser vara mycket mera för-
ödande än följderna av att till skiljemän utsetts personer, som inte är helt
lämpade för sin uppgift.

Men det är inte heller ovanligt att kravet på skiljemännens kvalifikationer
drivs för långt. Kvalitet kostar alltid och det är tyvärr ett faktum, att kostnads-
spörsmålet är en av de besvärligaste frågor som ansluter sig till skiljeförfa-
randet. Det är därför av vikt, att skiljemännens kvalifikationer står i en rätt
proportion till den sak som skall avgöras. I praktiken hävdar sig ofta den,
som yrkar på skiljeförfarande, genom att till »sin« skiljeman utse en högt
kvalificerad person. Det leder till att motparten inte vill vara sämre. När
sedan dessa två väljer ordförande faller valet säkert inte på en person, som
är underlägsen dem själva. Vi är därmed inne i en skruvrörelse, som åter-
speglas i den sluträkning skiljemännen framlägger.

Det är billigt att föra domstolsprocess i Finland jämfört med många andra
länder och i jämförelse härmed är kostnadsproblemet i skiljeförfarandet rätt
besvärligt. Det kan emellertid i någon mån påverkas av parterna. Jag antydde
ovan en utväg, men det finns också andra.

Jag förstår mycket väl, att rättssäkerheten i skiljeförfarandet bör ställas i
relation till det faktum att skiljedomen är slutlig. Men jag är inte övertygad
om, att rättssäkerheten tillgodoses bara genom att göra skiljenämnden kollektiv
eller m. a. o. — att alla enmansskiljenämnder skulle äventyra den.

Överallt där domstolsväsendets organisation varit föremål för diskussion
har man också berört betydelsen av att domstolarna är kollektivt samman-
satta. Diskussionerna har kanske främst hänfört sig till underdomstolarna och
deras verksamhetsformer och därvid har ställningstagandet påverkats av med-
vetandet, att underrättens avgörande sällan är slutligt. Kollektiviteten får
emellertid sin fulla betydelse om och när varje medlem gör en full insats
likvärdig med de andras. Denna likvärdiga prestation förutsätter kvalitativ
jämnställdhet eller en åtminstone likartad utbildning och erfarenhet.

Men lekmän kan vara skiljemän. Utför de sitt uppdrag under en ord-
förande, som har juridisk utbildning, finns det inte förutsättningar för en
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likvärdig insats. Uppgifterna och ansvaret glider över till en enda man, ord-
föranden, som vanligen dominerar också de skiljenämnder, vilka äro samman-
satta av enbart jurister.

Sagt i korthet är min uppfattning den, att man ofta kan nedskära antalet
skiljemän till endast en och därigenom spara in kostnader. Det man förlorar
i antal kan man kanske sedan i någon mån ta igen i kvalitet.

Jämför man skiljeförfarandet och de statliga domstolarna med varandra
skall man komma ihåg, att det inte är givet att domstolarna under alla för-
hållanden ger en större garanti för rättssäkerheten än ett skiljeförfarande.
Helt visst är domarna i Norden i dag både kunniga och opartiska. Det är
inte här, som problemet sätter in. Men rättssäkerheten i domstolarna förut-
sätter också grundlighet och noggrannhet. Där domstolarnas arbetsmått är
för stort, kan dessa två krav inte uppfyllas. Är arbetsdagarna för långa blir
arbetssättet jäktande, vilket har till följd att grundligheten och noggrann-
heten åsidosattes under hänvisning till att det inte finns tid. Det är lätt att
inse vad detta betyder vid förhör av parter.

I Finland är det tyvärr i dag så att domstolarna har för mycket arbete. Varje
avlastning är därför välkommen.

Det är inte endast överbelastningen i domstolarna som talar för ett skilje-
förfarande där det kan användas. Domstolsorganisationen i Finland leder
bedömningen av diskussionsfrågan i samma riktning. Vi saknar i våra dom-
stolar tyvärr än så länge koncentration i handläggningen och kontinuitet i
deras sammansättning. Handläggningen av ett ärende i en skiljenämnd blir
mera sammanträngd än i en domstol och lagen själv ställer krav på kontinuitet
i sammansättningen. Det är endast i undantagsfall en skiljeman kan avstå från
ett uppdrag som han åtagit sig.

En fråga som alltid är aktuell är den, om skiljemännen är bundna vid den
materiella rättens bud. Den diskuteras också av referenten. För oss i Finland
är problemet något annorlunda än i Sverige, ty i vår lag finns ett positivt
bud att skiljemännen skall grunda sina beslut på vad de anser rätt och
billighet fordra.

Man kunde därför tycka, att lagstiftaren löst frågan hos oss. Det verkar
dock inte riktigt att vara på det sättet. I allmänhet har man förstått stad-
gandet som det är skrivet: Skiljemännen skall kunna frångå den materiella
lagens stadganden med undantag för sådana bestämmelser som är tvingande.
Men också en annan uppfattning har gjort sig hörd. I denna diskussion är
det tillräckligt att konstatera, att skiljemännens rätt att döma efter billighet
inte i Finland skapat rättsosäkerhet och att lagstadgandet varit lätt att anpassa
till den materiella rättens bud. Men inte ens om man kunde konstatera att i
skydd av stadgandet en tendens gjort sig gällande att gå ifrån den materiella
lagen anser jag, att det finns motiv för en rekommendation av ett domstols-
förfarande framför ett skiljeförfarande. Jag förstår dem som framhåller, att
rättsosäkerhet kan följa av att man inte med ledning av den materiella lagens
stadganden på förhand kan beräkna utgången av en rättstvist. Det finns
säkert mycket av vikt i synpunkten, att om billigheten göres till högsta norm
ges det inte längre säkerhet för den, som handlar enligt lag och rätt. Det kan
förefalla oskäligt att den, som ingått ett skiljeavtal, inte kan förhindra dess
tillämpning genom att strikt hålla sig till det som lagen stadgar. Tvärtom
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kan följden bli, att den som hållit sig till lagen ändå är förlorande part i
en skiljenämnd. Allt detta är väsentligt, men ännu väsentligare är enligt min
mening att stadgandet inte är tvingande. Uppfattar parterna själv lag-
bestämmelserna och skiljemännens oberoende av den materiella lagens bud
som en osäkerhetsfaktor kan de komma ifrån den genom att avtalsvägen
binda skiljemännen vid det som lagen stadgar.

I rörelsefriheten inom den krets av lagstadganden, som är dispositiva, ser
jag en av skiljeförfarandets stora fördelar. Denna tillgång förlorar utan tvivel
i värde om det som avtalas kan skjutas åt sidan av skiljemännen, utan en
möjlighet för avtalsparterna att beivra det. Samma sak gäller skiljemännens
bundenhet vid lag. Den får sin fulla betydelse först, om den kan beivras, när
den uppsåtligen åsidosattes.

Jag frågar helt kort - vad händer om skiljemännen frångår skiljeavtalets
detalj bestämmelser eller de lagstadganden av vilka de är bundna ? Jag svarar
lika kort och därför ofullständigt: I stort sett ingenting. En skiljedom kommer
till trots det. Men jag anser att risken i praktiken är liten för att något sådant
skall inträffa.

I internationella sammanhang är skiljeförfarandet närapå oersättligt. Det
är inte lätt att föra rättegång i ett främmande land, med beaktande av ut-
ländsk lagstiftning för att nå fram till en dom, som vanligen är giltig endast
inom det landets gränser. Möjligheterna att verkställa skiljedomar är helt
andra. I Finland gäller dessutom regeln att en skiljedom, som uppfyller de
krav som den finska lagen uppställer, kan verkställas inom Finland som en finsk
skiljedom, oberoende av var den avkunnats. Denna regel är en stor tillgång.

Ett skiljeförfarande är också ett viktigt instrument vid tolkningen av
kontraktbestämmelser och utvecklandet av handelsbruk. Det kan tillämpas
utan att det finns ett aktuellt behov av rättsskydd. I ett sådant skede kan man
vanligen inte vända sig till en domstol. En rättsovisshet är redan den ett
tillräckligt underlag för ett skiljeförfarande.

Men det är inte endast fördelar bundna vid skiljeförfarandet, trots att jag
främst uppehållit mig vid dem. Till nackdelarna räknar jag de bestämmelser
vi i Finland har om skiljedomars ogiltighet. De har skapat en ogiltighet, som
aldrig upphör av sig själv, som alltid kan åberopas när det av en eller annan
orsak anses opportunt, t. o. m. efter det skiljedomen redan verkställts. Det är
därför svårt att komma till en definitiv visshet om att skiljedomen är slutlig
och inte mera kan angripas.

Helt allmänt kan jag tillägga, att skiljeförfarandet i Finland fungerar bra
och så länge parterna är lojala mot varandra. Men har parternas förbindelser
svalnat och ersatts med irritation och en tydlig vilja att försvåra en upp-
görelse, ger vår lag för stort spelrum för denna vilja.

Jag är i sak ense med referenten, som jag komplimenterar för hans ut-
tömmande referat. Att det sedan i sin allsidighet och i sin fullständighet berett
mig som korreferent besvärligheter är en sak för sig. Emellertid vill jag mera
accentuerat än referenten uttala mig för ett skiljeförfarande, där det över-
huvudtaget är möjligt. Jag anser dock att det skulle fungera bättre än hittills,
om man mera än nu toge till vara de möjligheter som finns att forma skilje-
förfarandet efter egen önskan. Det är inte alltid tillräckligt att vid en tvist
enas om, att den skall hänskjutas till skiljenämnd. Man bör redan då skilje-
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avtalet uppgöres veta hur man vill ha det, vilka garantier för en riktig skilje-
dom man vill kräva och hur stora kostnader man anser att saken kan bära.

Skulle jag uppställa ett motto för det jag har sagt, och velat ha sagt, så
kunde det ske genom att citera den svenska författaren Hjalmar Söderberg,
som framlevde många år av sitt liv här i Köpenhamn. De orden skulle i så
fall vara: »Det finnes ingen sanning - det finnes endast åsikter«.

Professor Jan Kobbernagel, Danmark.
Jeg vil gerne fremhæve til indledning, at jeg har ikke noget mandat til at
udtrykke danske synspunkter; det er mine personlige synspunkter, jeg vil give
udtryk for. For det tilfælde at den begrænsede taletid skulle forhindre mig i at
nå igennem alle mine synspunkter, så vil jeg for en sikkerheds skyld præsentere
min konklusion med det samme. Mit synspunkt er, at jeg i princippet er mod-
stander af voldgift, at jeg i almindelighed mener, at voldgift på næsten alle
punkter er dårligere end domstolsbehandling, og dette synspunkt vil jeg for-
fægte, hvad enten det drejer sig om, således som det er referentens hovedsyns-
punkt, at parterne skal vælge i en given situation, eller man skal overveje,
hvorvidt vore regler om proces, respektive regler om voldgift, bør ændres i
en eller anden retning. Med den afhandling, der ligger foran os af advokaten
Weslien, og med den grundige redegørelse, vi har hørt her i dag fra referent
og korreferent, er det vanskeligt at finde argumenter frem, som ikke allerede
er fremført. Det som følgende talere kan håbe på, er ikke at kaste nye syns-
punkter ind i debatten, men højst at tage de allerede fremførte synspunkter
op og eventuelt give dem en anden vægt end den, de allerede har fået. Jeg vil
prøve på at holde mig til samme disposition som advokat Weslien har gjort
i sit indlæg, idet jeg vil tale lidt om sikkerheden, og jeg vil tale lidt om hurtig-
heden, snapheten. Jeg vil ikke sige så meget om omkostningerne, men jeg vil
sige en lille smule om problemet offentlighed eller ikke offentlighed i henholdsvis
domstolsbehandling og voldgiftsbehandling.

Med hensyn til sikkerheden, altså sikkerheden for at man når et rigtigt og
retfærdigt resultat, er det vistnok i vide kredse, og navnlig blandt forretnings-
folk en udbredt opfattelse, at man ved at vælge voldgift, og navnlig ved at
indsætte forretningsfolk som voldgiftsmænd, sikrer sig en sagkundskab, som
man næppe kan vente at finde hos en domstol. Dette er efter min mening en
alvorlig misforståelse under alle omstændigheder, og en særlig stor misfor-
ståelse i Danmark, hvor vi har en speciel domstol, Sø- og Handelsretten, der
er sammensat af jurister og forretningsfolk, og som derfor giver en særlig
garanti for, at også kommercielle synspunkter kan blive fuldtud tilgodeset i
enhver retssag; men det er urigtigt også i lande, hvor man ikke har en sådan
speciel domstol, og det har følgende grund: Når der opstår en retstvist mellem
to parter, må problemet i en sådan sag være at afgøre en uenighed; afgørelsen
må bero på en juridisk afvejelse; det må enten være et rent juridisk problem
eller et bevisbedømmelsesproblem. Hvem er mest egnet af alle til at afgøre
juridiske problemer og afgøre bevisusikkerhedsspørgsmål ? Det er dommerne,
de er specielt uddannede til det; og ingen forretningsmand, han være sig nok
så sagkyndig inden for sin branche, kan måle sig med en erfaren dommer
med hensyn til at afgøre retsspørgsmål eller bevisspørgsmål. Derfor er det
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misvisende at påstå, at en voldgift, med mindre den da skulle være sammensat
af lutter dommere, skulle være bedre egnet, mere sagkyndig, til at afgøre
retsspørgsmål, end en domstol. Men dertil kommer, at der til voldgiftbehand-
ling, som også fremhævet af korreferenten, klæber sig visse ulemper, herunder
den at voldgiftsmændene jo kan være partiske, og jeg tror man har lov at sige,
jeg er lidt bange for at sige det for skarpt, men jeg tror jeg har lov at sige, at
vi her i Danmark vist ikke nærer helt den samme tillid til voldgiftsmændenes
upartiskhed som referenten synes at gøre for Sveriges vedkommende; jeg tror
tværtimod, det er uhyre almindeligt i Danmark ved privat voldgift, at parterne
netop vælger voldgiftsmænd, som de ved vil varetage deres interesser, således
at sagen i realiteten bliver afgjort af opmanden, den tredie voldgiftsmand,
der er den eneste, hvis upartiskhed kan siges at være sikker. Denne omstæn-
dighed, — hvis det er rigtigt, og det er i hvert fald rigtigt i nogle tilfælde, —
giver jo endvidere den ulempe ved voldgiftsbehandlingen, jeg tænker her på
en voldgiftsret bestående af tre, at medens man i en landsret har tre upartiske
dommere, så har man altså i en voldgiftsbehandling i virkeligheden kun én
dommer; man har i virkeligheden to advokater, der er udrustet med en slags
domsmyndighed og kun én dommer, nemlig opmanden. Dertil kommer så
endelig, hvad der også er nævnt, at en voldgift jo ikke råder over retsmidler
til at fremtvinge beviserne; der er ingen vidnepligt, der er ingen pligt til at
udtale sig, der er ingen sandhedspligt, hverken for parter eller vidner, det er i høj
grad en frivillig sag, om man kan få alle de relevante oplysninger frem for en
voldgift; og dette kan jo være, men behøver naturligvis ikke at være udslaggi-
vende. Jeg ved godt, at lige så vel som der ikke nødvendigvis ly ves i alle voldgifts-
sager, lige så givet er det, at der ikke nødvendigvis tales sandhed i alle retssager.

Når jeg dernæst skulle sige lidt om hurtigheden, som er gjort til et meget
vigtigt punkt, så er der her forskellige ting, som man bør holde nøje ude fra
hinanden, og som også advokaten Weslien har holdt ude fra hinanden. Det
ene er spørgsmålet, om selve sagens behandling, hvor hurtigt kan en sag gå
igennem, og her kan man altså sammenligne en voldgiftssag med en retssag.
Det andet er spørgsmålet om appel, selve den omstændighed, at en dom i
almindelighed kan appelleres til højere domstol, bliver anført som et syns-
punkt, der fører til at retssagen varer længere, fordi den kan appelleres. Der-
ved kommer man ind på selve det grundlæggende spørgsmål om adgangen
til appel i sig selv er en fordel eller en ulempe. Hvis man nemlig mener, at
hurtighed er så meget vigtigere end sikkerhed, at man vil fraskrive sig adgang
til appel, så kunne vi ændre vor retsplejelov. Vi kunne afskaffe al appel, eller
vi kunne afskaffe appel i visse sager, eller vi kunne indføre en regel om, at
parterne i en retssag kan bestemme, at de på forhånd fraskriver sig adgang til
appel, eller man kunne tænke, sig som referenten har antydet, en særlig
domstol der skulle dømme i sager uden appelmulighed. Det er en tanke, som
jeg synes kunne være ganske tiltalende, idet man kunne sige, at i valget mellem
voldgift eller domstol burde man, når man vil sammenligne de to institutter,
ligestille dem derved, at man skulle sammenligne en domstolsbehandling uden
appel med voldgift; så får man et retfærdigt sammenligningsgrundlag. Og
jeg kan i og for sig ikke se, hvad der skulle være til hinder for en retsregel,
hvorefter parterne havde ret til at frafalde appelmuligheden; det kunne jo
enten tænkes at man inden tvisten opstod, eller inden retssagen blev anlagt,
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på forhånd aftalte, at der ikke skulle være appelmulighed. Man kunne tænke
sig at de efter sagens anlæg, på et tidligt stadium af sagen, vedtog at lade
denne domstols afgørelse være endelig. Man kunne også tænke sig, og det
var vel i og for sig det rigtige, at man åbnede en adgang til i selve kontrakten
at indsætte en klausul om, at i tilfælde af uoverensstemmelser skal en domstols-
afgørelse ikke kunne prøves ved højere instans; det er måske netop på dette
tidspunkt, at en sådan appelfrafald skulle indsættes. Den, der står over for at
skulle slutte en kontrakt med en modpart, af hvem han måske frygter, at han
kan være noget vanskelig at føre processer med, han skulle kunne sige: mit
vilkår for at handle med dig er, at du underkaster dig en domstolsbehandling
uden anke. Hvis den anden ikke vil underkaste sig det, ja så kan der altså
ikke blive nogen kontrakt. Jeg synes ikke der var noget urimeligt i, at man her
indrømmede parterne en aftalefrihed. I hvilket omfang folk ville vælge et
sådant ankefrafald, ved vi ikke noget om; det eneste vi ved er, at en del folk
foretrækker voldgift med den begrundelse, at der ikke er nogen appelmulig-
hed. I diskussionen om, hvorvidt appelmulighed i sig selv er en fordel eller en
ulempe, er der et synspunkt, der undertiden overses, og det er dette, at den
manglende appelmulighed i sig selv er en omstændighed, som gør sagens
behandling mere langvarig, eller udtrykt på en anden måde, adgangen til
appel er egnet til at forkorte en sags behandling; det hænger ganske enkelt
sammen med, at når man som advokat skal forberede en retssag, vidende at
denne er den endelige afgørelse, så ma man være sikker på, at man i første
omgang får alle muligheder med, og fremskaffe alle beviser; grundig for-
beredelse af sagen kræver tid; hvis man derimod ved, at der er en appel-
mulighed, så kan man tillade sig i første omgang at tage lidt lettere på det,
og forberede sig mindre grundigt, håbende at man alligevel får ret, og skulle
det så vise sig, at man har været lidt for hurtig, lidt for overfladisk, ja så har
man appelmulighed bagefter. Altså man må have det synspunkt ind i billedet,
at selve appelmuligheden i et stort flertal af tilfælde er egnet til at forkorte
sagsbehandlingen, at forenkle selve forberedelsen.

Må jeg til slut sige en lille smule om offentlighedsspørgsmålet. Det er jo ganske
givet, at når man efter den gældende ordning står over for et valg, så er situa-
tionen den, at den, der vælger domstolsbehandling, må regne med offentlig-
hed, d. v. s. med muligheden af offentlighedens interesse i sagen, men den der
vælger voldgift er sikker på, at det vil foregå under private former. Ser vi på
spørgsmålet de lege ferenda, så er det aldeles ikke sikkert, det bør være sådan.
Man kunne dels tænke sig, at alle voldgiftssager var offentlige i samme grad
som retssager, og dels kunne man tænke sig, at alle retssager var hemmelige
i samme grad som voldgift. Da vi indførte retsplejereformen her i Danmark i
1919, var det et af de store fremskridt i retsplejen, at der blev indført offent-
lighed. Offentlighed regnes altså for et gode, en garanti for, at alt går rigtigt
til; det har naturligvis en særlig betydning i straffesager; men det har betyd-
ning i alle sager, som en faktor egnet til at skabe tillid til domstolenes virk-
somhed, og derfor er der i mine øjne noget overordentligt betænkeligt i, at
man fremfører som et argument for voldgift, at man slipper for offentligheden.
Det er ]betænkeligt både fra et alment juridisk, et samfundsmæssigt, og et rets-
plejemæssigt synspunkt. Hvis man imidlertid erkender, at når der er offent-
lighed i retsplejen i almindelighed, sker der ikke nogen skade ved, at parterne
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frivilligt frafalder offentligheden lejlighedsvis, så kunne man vel tænke sig en
ordning, hvorefter det skulle være overladt til parterne at bestemme, at
dørene skulle lukkes, hvis de f. eks. var enige herom; eller man kunne tænke
sig en regel, der sagde, at de skulle lukkes hvis blot én af parterne begærede
det, eller man kunne tænke sig en regel gående ud på, at dørene skulle lukkes,
hvis parterne herom fremsatte en rimelig motiveret begrundelse, som retten
for sit vedkommende kunne tiltræde. Jeg skal ikke her plædere for, hvilken
regel der er den rimeligste, det er en detalje man bør overveje nærmere; lad
mig bare pege på, at hvis der i befolkningen er et udbredt ønske om at kunne
afgøre deres civile rettvistigheder uden offentlighedens søgelys, kunne man
meget vel ved en ændring af retsplejeloven, få dette gennemført. Jeg vil end-
videre pege på, at offentlighedens adgang til retten omfatter mange ting. Den
omfatter for det første dette, at enhver, herunder slægt og venner og naboer,
kan gå ind i retssalen og sidde og følge forhandlingerne; den indbefatter end-
videre, at pressen har adgang, sagerne kan refereres; og den indbefatter ende-
ligt for det tredie det for os jurister så vigtige, at dommene bagefter kan
gengives i de trykte domsamlinger. Det er klart, at et ønske om mindre offent-
lighed kunne have relation til hver af disse faktorer eller til dem alle; man
kunne tænke sig parter som sagde: vi har ikke noget imod at der sidder nogle
tilhørere i retssalen, men vi vil gerne være fri for at have sagen refereret af
pressen, eller vi vil i hvert fald gerne sikre os, at hvis det bliver refereret i
pressen, så sker det uden nævnelse af navne; der var ikke spor i vejen for en
sådan, lad mig sige delvis lukning af dørene, en lukken døren på klem, idet
man siger, navnene må ikke komme ud; det er jo hvad der hænder i visse
straffesager, at pressen får pålæg om ikke at referere tiltaltes og vidners navne,
og hvorfor skulle dette synspunkt ikke kunne overføres til civilprocessen? Med
hensyn til spørgsmålet om dommenes gengivelse i de trykte domsamlinger, da
må jeg naturligvis give advokat Weslien ret i, at retsplejens formål er at løse
konkrete tvistigheder, og at hensynet til, at vi jurister har et domsmateriale
at studere, naturligvis i denne relation må være sekundært. Når dette er sagt
og indrømmet, så synes jeg dog vi må have lov at sige i denne sluttede kreds
af jurister, at det er af overordentlig stor værdi for os, at vi har de trykte dom-
samlinger, og det er i nogle lande af større værdi end i Danmark. Det er, som
vi alle ved, af langt større betydning i England og Amerika; tænk på Amerika,
hvor man underviser efter Casemetoden, hvis man der gennemførte en ord-
ning som i Sverige, hvor praktisk talt al civilproces falder bort og overgår til
voldgift, ja så måtte man i Amerika meget hurtigt lukke alle juridiske fakulteter
og indstille uddannelsen af jurister, for der ville ikke blive noget undervisnings-
materiale tilbage. Så galt ville det naturligvis ikke gå her i Norden, hvor loven
er den principale retskilde. Men det er alligevel en ting, som er værd at over-
veje, at en adgang for parterne til at begære dørene lukket, til at undgå
offentlighedens søgelys i deres private retstvister, ikke nødvendigvis behøver
at indbefatte, at dommen ikke må refereres i de trykte domsamlinger. Man
kunne måske tænke sig en ordning, hvorefter parterne på begæring kunne
undgå at deres navne blev nævnt i den trykte dom, men at dommens resultat,
dens præmisser og dens konklusion i øvrigt måtte offentliggøres. Jeg synes der
skal overordentligt meget til, før jeg ville gå ind for en regel om, at parterne
vilkårligt skulle kunne udelukke at dommene refereres.

13*
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Professor, jur. dr. Per Olof Ekelöf ] Sverige.
Jag skall endast beröra ett enda spörsmål, som advokat Weslien kommer in
på överst s. 16 i sin uppsats. Han ställer frågan »om åtgärder böra vidtagas
för att de civila tvisterna i större utsträckning än nu är fallet kommer att
avgöras av domstol«.

Detta är ett spörsmål som har aktualitet i mitt hemland, enär för närvarande
det svenska domstolsväsendet ligger i stöpsleven. Vår domstolsorganisation har
varit förunderligt likartad sedan 1600-talet och endast underkastats partiella
reformer. Nu föreligger det emellertid en chans för en genomgripande om-
daning, baserad på rationella principer. Frågan är om denna chans skall
förspillas eller icke.

Som svar på den av honom uppställda frågan framhåller Weslien att ett
en-instansförfarande vore ändamålsenligt för mindre tvister, som ej kunna
bära de höga skiljemannakostnaderna, men däremot inte ha någon större
uppgift att fylla i vad anginge de stora målen. För dessa vore nämligen skilje-
förfarandet överlägset domstolsprocessen, hur än denna organiserades. Detta
sammanhängde i sin tur med att statens domare hade alltför liten erfarenhet
av sådana problem som uppkomma t. ex. i handelsmåL Säkerligen ligger det
någonting riktigt i detta sista påstående. Vårt samhällsliv har blivit så kom-
plicerat och rättsordningen så invecklad, act man inte kan begära att varenda
domare skall besitta de insikter och kunskaper, som krävs för en på en gång
säker och snabb rättskipning i mål av detta slag. Men är detta så nödvändigt,
då den tappande kan få domen överprövad i andra instans ? Ja, som vi hört
här förut i dag har det blivit allt viktigare att processer udanstökas snabbt,
särskilt i handelsmål.

För åtskilliga år sedan upplevde jag en situation, där det nu berörda spörs-
målet ställdes i blixtbelysning. En advokat konsulterade mig rörande en in-
vecklad förmögenhetsrättlig tvist, för vilken en häradsrätt utgjorde laga forum.
Diskussionen avslutades med att jag sade: Du får väl stämma då. Är du galen,
svarade advokaten, tror du att jag låter en häradshövding pröva en sådan
tvist. Jag frågade då, varför han var så misstrogen mot häradshövdingar. Kära
bror, blev svaret, häradshövding X har kanske inte dömt i ett liknande mål
på 20 år. Jag hade ingenting att genmäla.

De lege ferenda finns det emellertid en ganska enkel lösning på detta pro-
blem. Man kunde t. ex. vid de största rådhusrätterna inrätta specialavdel-
ningar, dit det vore möjligt att prorogera handelsmål och en del andra större
förmögenhetsrättsliga tvister. Dessa specialavdelningar skulle fylla samma
funktion som Sø- og Handelsretten här i Köpenhamn. Och åtminstone vid
rådhusrätterna i Stockholm och Göteborg har man redan den ordningen, att
mål av visst slag upptas på en bestämd avdelning, där domarna äga längre
tids erfarenhet av sådana mål.

Naturligtvis kunde man även i Sverige införa den ordningen, att det i
handelsmål förekom handelskunniga lekmän som bisittare, fast mycket talar
för att i stället enbart lita till sakkunnigbeviset. Anser man lekmannabisittare
vara önskvärda, förefaller det mig emellertid under alla omständigheter vara
bättre att dessa äro permanenta och ej utses av parterna som fallet är i skilje-
förfarandet. Även om dessa skiljemän ej äro medvetet partiska, tror jag
nämligen det är mycket svårt för dem att ej vara det omedvetet. Och en
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samvetsöm bisittare kan av rädsla för att bli partisk till förmån för den part
som utsett honom, istället bli partisk till förmån för motparten.

Som Weslien påpekar medför emellertid även den statliga rättskipningens
offentlighet att domstolsprocessen ägnar sig mindre väl för slitande av handels-
tvister. Att en professor i processrätt pläderar för en radikal inskränkning av
offentlighetsprincipen ter sig kanske lika absurt som att en lutheransk teolog
skulle kritisera augsburgska trosbekännelsen. Men fakta låter sig nu en gång
inte rubbas genom att man blundar för dem. Det är ingen mening med att
upprätthålla kravet på offentlighet, såvida detta medför att affärsmännen ej
anlitar den statliga rättskipningen utan hänskjuter sina tvister till skiljemän.
Ty då om någonsin saknas varje möjlighet till insyn från allmänhetens sida.
Enligt min mening kan ingen förnuftig invändning resas mot professor Kobber-
nagels förslag att man borde i ett kontrakt kunna inrycka en klausul om att
eventuella processer med anledning av avtalet skall handläggas inom lykta
dörrar.

De tidigare talarna har också varit inne på betydelsen av rättskipningens
snabbhet. Tag ett handelsmål, som är så invecklat att man måste räkna med
att detsamma kan komma att föras fram ända till högsta instans. Det kan då
dröja två till tre år innan målet är slutgiltigt avdömt! För moderna affärsmän
ter sig en dylik tidsutdräkt abderitisk. Trots detta skulle jag emellertid vilja
komplettera det av Weslien föreslagna en-instansförfarandet med en möjlighet
till prejudikatdispens. En lag må vara aldrig så välskriven; utan komplettering
med prejudikat ger den ändock dålig vägledning vid bedömning av invecklade
rättsfrågor. I Sverige börjar rättsosäkerheten bli verkligt besvärande inom
områden, där tvisterna sedan flera decennier tillbaka slits på annat sätt än
genom process. Och svårigheten att publicera prejudikat, då processen varit
hemlig, går det nog finna någon lösning på.

Det förefaller alltså som det går att åstadkomma ett konkurrenskraftigt
alternativ till skiljeförfarandet. Men om jag förstått Weslien rätt menar han
att det inte är någon mening därmed i vad angår de stora målen, enär detta
förfarande under alla omständigheter är lika bra som domstolsprocessen,
såvida parterna företräds av advokater. Detta tillåter jag mig att betvivla. I
skiljemannalagen saknas det ju nästan helt regler rörande själva procederet.
Skulle det alltså förhålla sig så, att rättegångsbalkens alla regler om förfarandet
vore onödiga? Det tror jag ej. Även advokater äro människor. Under den
gamla rättegångsbalkens tid medförde bristen på bestämmelser ett besvärande
uppskovsväsen. Skulle våra advokater numera ha blivit så ambitiösa och
ansvarskännande att det inte längre förelåge någon risk härför?

I en debatt för några år sedan sade jag precis motsatsen till vad advokat
Weslien sagt här i dag, nämligen att skiljeförfarandet är sämre än en förnuftigt
ordnad domstolsprocess. Av det uttalandet hade jag mycken glädje, ty det
medförde att jag kom i kontakt med några personer, som hade med skilje-
förfaranden att göra och hos vilka jag väckt missnöje med mitt uttalande. En
av dessa var icke jurist men tydligen en kunnig branschman, som kontinuerligt
anlitades som ordförande i skiljenämnder. Säkerligen hade han goda förut-
sättninger att bedöma sakfrågan i de tvister, som underställdes hans bedö-
mande. Men hur gjorde han då det dök upp en invecklad rättsfråga? På min
fråga härom berättade han, att han då brukade anlita en god vän, som var
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advokat. Han ansåg sig emellertid ej ha rätt att konsultera denne utan bad
honom endast om en förteckning över tillgängliga prejudikat rörande det
ifrågavarande spörsmålet. På grundval av detta material bringade han sig
sedan på egen hand en uppfattning om hur rättsfrågan i målet borde bedömas.

En annan person, som tog kontakt med mig i detta sammanhang, föreföll
inte själv ha fungerat som skiljeman i någon större utsträckning. Han var
emellertid ombudsman i yrkeskorporationen inom en bransch, där praktiskt
taget alla tvister slits av skiljemän. Han delade min uppfattning, att skilje-
förfarandet var behäftat med allvarliga brister och han ville att jag skulle
hjälpa honom att åstadkomma en bättre ordning. Skiljemannalagen borde
enligt hans mening omarbetas och berikas med utförliga bestämmelser rörande
förfarandet. Vidare skulle det skapas möjlighet att överklaga skiljedomar till
en högre skiljenämnd. På skäl som sakna intresse i detta sammanhang menade
jag att man med en sådan reform skulle spoliera vissa av skiljeförfarandets
fördelar. Men, förklarade jag, det finns en helt annan lösning på frågan. Och
så redogjorde jag för min uppfattning om hur domstolsprocessen i handelsmål
borde omgestaltas. Då tittade han skeptiskt på mig och replikerade: Någon-
ting sådant är väl ändå inte möjligt att få genomfört? Mitt svar blev att man
inte hade anledning att vara så pessimistisk. Sedermera har jag emellertid
undrat om det inte är just det man har och om inte den andres skepsis var
högst befogad.

Den svenska processreformen av 1942 var mycket väl förberedd. Någon
kanske tycker det låter som nationellt skryt, men jag skulle ändock vilja be-
teckna det svenska underrätsförfarandet i tvistemål som mönstergillt. Åtmin-
stone känner jag inte till något som förefaller mig vara bättre. Felet är bara
att processkostnaderna bli för höga i mål om mindre värden och att offentlig-
heten liksom risken för att processen drar ut på tiden medför att domstols-
förfarandet ej heller lämpar sig för de stora handelsmålen. Jag har flera gånger
framfört dessa synpunkter i diskussioner men fått det intrycket, att de inte
väckt något större intresse. Det förefaller mig som både lekmän och jurister
är ganska nöjda med förhållandena som de är. Man sätter större värde på
att ha ett ur teknisk synpunkt perfekt processförfarande än att detta på ett
tillfredsställande sätt fyller sin samhällsfunktion. Resultatet kan emellertid bli
att vår civilprocess i förmögenhetsrättsliga mål till slut kommer att föra en
nästan museal tillvaro i det moderna samhället.

Det är emellertid inte första gången som skiljeförfarandet hotar att kon-
kurrera ihjäl domstolsprocessen. Ja, jag skulle vilja ifrågasätta om man någon-
sin i Västeuropa lyckats konstruera en civilprocess, som på ett tillfredsställande
sätt tillgodosett sin tids krav. Alltsedan 1200-talet har det genomförts flera
genomgripande processreformer, vid vilka man hyst stora förhoppningar. Men
det har ej brukat dröja länge efter det att ny ordning trätt i kraft, så har
klagomål höjts över att processen är för omständlig, kostsam, långsam o. s. v.
Låt mig sluta med ett enda exempel härpå från civilprocessens historia. På
1600- och 1700-talen tillämpades i de flesta tyska stater den s. k. gemein-
rättsliga civilprocessen. Den utmärkte sig för en otrolig omständlighet och
iångsamhet. Skämtarna påstod att började man en process, fick man vara
tacksam om den avslutades under ens barns livstid. Det kunde hända att det
blev barnbarnens sak att föra den vidare. I den mest progressiva av de tyska
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staterna, Preussen, grep man sig emellertid med kraft an med ett reform-
programm. Under 1700-talet genomfördes en serie partiella reformer, som
kulminerade i 1795 års Allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen
Staaten. Denna visade sig vara ett totalt misslyckande och efter några decennier
övergav man dess grundläggande principer. Den som påbörjade detta reform-
arbete var Fredrik den Stores far, Fredrik Wilhelm I, en av de märkligare
gestalterna bland tidens upplysta despoter. I det testamente, som han innan
sin död skrev till vägledning för sin son, återfinner man följande uttalande:
»Ich habe alles angewandt, dass die Justiz gut und kurz gefasst sein sollte,
aber leider habe ich nicht reüssiert.« Man frågar sig om inte också andra
och senare tiders lagstiftare haft anledning att säga sig detsamma.

Advokaten Bertil Ahrnborg, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag har velat göra ett inlägg i
dagens debatt närmast av den anledning, att jag som affärsjurist under många
år ofta haft med skiljeförfaranden att göra - både som skiljeman och som
partsombud.

Jag vill i allt väsentligt ansluta mig till de synpunkter, som advokat Weslien
har anfört och som stämmer med vad vi svenska advokater har kommit
fram till på grund av vår erfarenhet. Det är, som någon talare sade, svårt att
ha en debatt, när man är ense med den, som lägger fram ämnet, men det kan
finnas några synpunkter, som är värda understrykas, och några, där man kan
ha en annan mening. Jag tror, att en utgångspunkt för varje fruktbar debatt
måste vara, att vi har ett skiljeförfarande, som är allmänt uppskattat av
näringslivet. Jag talar naturligtvis närmast om svenska förhållanden, då jag
inte känner till, hur man ser på frågan i de andra nordiska länderna. Det
tjänar inte mycket till att resonera, om det är lyckligt ur andra aspekter än
ifråga om klienternas, eller, skall vi säga, affärsmännens intressen eller inte, om
alltså rättsskipningen i allmänhet blir lidande på att affärstvister, ty det är
till dem jag tänker hålla mig, blir undandragna domstolarnas avgörande.
Jag säger som advokat Weslien, att rättsskipningen är till för de rättssökandes
skull, inte för att förse domstolarna med lärorikt arbetsmaterial. Den upp-
skattning man har inom näringslivet för skiljeförfarandet har fått ett represen-
tativt uttryck i Stockholms Handelskammares broschyr »Rättsskipning utan
rättegång«, för att blott taga ett exempel. En mycket stor del av inom närings-
livet uppkommande rättstvister hänskjuts för närvarande till skiljemän. Dom-
stolsprocessens offentlighet och parternas skyldighet att i vissa fall infinna
sig personligen till förhandlingarna avhåller många från det vanliga process-
förfarandet. Vidare medför detta också betydande tidsutdräkt och förorsakar
parterna ofta större kostnader än skiljeförfarande.

Advokat Weslien framhåller med rätta, att snabbheten i affärstvister kan
vara en viktigare faktor än kravet på säkerheten. Jag skall inte uppehålla
mig vid det. Det har ju också från annat håll betonats, att tvisters utdragande
i åratal gör så avsevärt men i affärsverksamhet, att man värjer sig däremot
med alla medel.

I motsats till professor Ekelöf vill jag säga, att efter min erfarenhet är
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processföringen i skiljeförfarandet nära nog idealisk, vilket ingalunda är fallet
med den ordinära rättegången. Dess formbundenhei och dess krav på parterna
i olika avseenden gör rättegången både tung och dyrbar och för parterna
själva motbjudande. Jag anser ingalunda, som professor Ekelöf, att den nya
processordningen skulle göra det mera lämpligt att gå till domstol än förut.
I det muntliga förfarandet krävs ofta, att parterna själva inställer sig, vilket
är för dem både otrevligt och tidsödande. Alldeles särskilt har institutet att
höra part under sanningsförsäkran, kunnat göras till föremål för allvarlig
kritik. Det har inte fallit väl ut, särskilt i affärs t vis terna.

Säkerhetskravet har diskuterats mycket här och är otvivelaktigt en kärn-
punkt. I den delen kan det göras gällande, att man i skiljeförfarandet kan
uppnå en säkerhet, som är nära nog like god som i rättegången. Det beror på
valet av skiljemän. Kravet på deras opartiskhet är naturligtvis det väsent-
ligaste. Men på den punkten skulle jag vilje anmäla en avvikande mening
från advokat Weslien, en mening, som mera närmar sig professor Kobber-
nagels. Jag skulle inte vilja ha sakkunniga bisittare i en skiljenämnd. Advokat
Wesliens uttalande på sidan 6 i hans inlägg är i den delen visserligen inte
fullt tydligt. Han säger, att det är av vikt att skiljemännen besitter erforderliga
kvalifikationer, såväl med avseende på kunskaper som rättrådighet. Det
framgår, att de bör vara förtrogna med det område inom affärslivet, som
tvisten gäller, men det framgår inte, om han därvid åsyftar både lekmän och
jurister - d. v. s. om han menar, att även jurister bör vara sakkunniga inom
det särskilda området. Jag är rädd för sakkunskapen, när den sitter i domar-
bänken. Jag är rädd för den både hos de sakkunniga lekmännen och, ehuru
i mindre grad, även hos de sakkunniga juristerna. En lekman kan aldrig vara
en riktigt god skiljeman, av det skäl, som professor Ekelöf visade. Det kommer
alltid upp juridiska problem i ett skiljeförfarande. Även om det huvudsakligen
gäller en värdering eller en fastställelse av fakta, visar det sig alltid, att ett
eller annat juridiskt problem kommer in, ofta av avgörande betydelse för
utgången. Då står sig de sakkunniga lekmännen slätt, ty de kan inte ha någon
grundad uppfattning om hur en rättsfråga skall knäckas. Men även vad
beträffar deras sakkunskap, så är den ett men för ett processförfarande, därför
att det är en sakkunskap, som inte kan kontrolleras av parterna och deras
ombud. Man vet inte vad en skicklig ingenijör, som är skiljeman, har för
tekniska synpunkter på en maskin, som tillverkats eller en byggnad, som
uppförts. Sakkunskapen bör, som professor Ekelöf framhöll, tillföras skilje-
förfarandet genom att sakkunniga hörs inför skiljemännen. Det skall alltså vara
en form av bevisning, som kan belysas från båda parternas sida. Därför har
jag alltid motsatt mig, att man utser andra än jurister till skiljemän. Men
även ifråga om juristerna anser jag inte, att kravet på kunskaper inom det
speciella område tvisten gäller annat än undantagsvis är av betydelse. Vad
man kan kräva av juristen är naturligtvis, att han kan den juridik, som ligger
inom avtalstvistens område, men inte att han är särskilt förtrogen med den
bransch eller de förhållanden, som tvisten gäller. Det blir alltid en tendens
hos specialister att överskatta värdet av de egna speciella kunskaperna. Det
färgar alltid litet deras uppfattning. Jag delar professor Kobbernagels uppfatt-
ning, att domarna i regel uppfyller alla krav, som man också har anledning
att ställa på skiljemän. En intelligent, grundlig, opartisk domare har alltid
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förmågan att om materialet framlägges för honom på ett riktigt sätt göra ett
riktigt avgörande.

Till sist vill jag säga, att jag i likhet med professor Ekelöf gärna skulle se,
att ett en-instansförfarande kunde införas. Det hade varit önskvärt, att process-
lagberedningens förslag om en rätt att prorogera till hovrätt mot att man
avsäger sig rätten att gå till Högsta Domstolen, hade genomförts. Jag tror,
att en hovrätt skulle vara en god skiljedomstol utom ifråga om sekretesskravet,
som kanske inte kan tillgodoses vid en ordinär domstol.

Referenten, advokaten Per-Axel Weslien, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Då jag fått tillfälle att avsluta
diskussionen med några ord vill jag gärna begagna det.

I anslutning till advokat Waselius anförande vill jag säga något om enmans-
skiljenämnder. Advokat Waselius anförde som skäl härför, att parterna ofta
utser varsin lekman, som egentligen inte begriper någonting, till skiljeman, i
varje fall vore de mycket underlägsna den jurist, som regelmässigt är ord-
förande, och då vore det lika bra att de inte alls vore med. Jag kan dela upp-
fattningen, att om man utser skiljemän av sådan kvalitet att de inte är lämp-
liga såsom dömande personer, då har de inte i en skiljenämnd att göra. Sådana
personer skall inte åtaga sig skiljemannauppdrag över huvud taget. Men en
enmans-skiljenämnd är inte ett idealiskt organ för lösande av svårare tvister.
Det är i allmänhet inte angenämt att ensam döma i första och sista instans.
Man når som regel ett säkrare resultat om tvisten avgöres av ett kollegium.
Man bör därför enligt mitt förmenande icke uppmuntra förfarande med en-
mans-skiljenämnder.

Advokat Waselius behandlade även den finska skiljemannalagens bestäm-
melser om att skiljemännen äger döma efter billighet. Ordet billighet tycker
jag särskilt illa om i rättsliga sammanhang. Man vet inte alltid vad det be-
tyder. I vissa fall kan man även efter lag döma efter billighet, men det är väl
inte detta som avses, utan meningen är tydligen att man skall kunna döma i
strid mot gällande rätt därför att man finner, att detta är billigt mot den ena
eller andra parten. Ett sådant betraktelsesätt bör inte anläggas i rättsliga
frågor. De bör avgöras efter vad lag och rätt kräver, även om avgörandet i
något enstaka fall av någon finnes obilligt mot den ena eller andra av parterna.

Professor Kobbernagel har givit uttryck för en mycket negativ inställning
till skiljeförfarande. Jag tror emellertid, att när jag talar om skiljeförfarande
tänker jag på en helt annan typ av skiljenämnder än dem som professor Kob-
bernagel avser. Båda typerna förekommer nog. De skiljenämnder som till-
kommer under medverkan av advokater, består som regel av högt kvalificerade
jurister. Det är mycket vanligt att de består av två advokater och en domare
eller en f. d. domare. Det är också vanligt att de består av tre advokater. De
finns, som misstror advokater som skiljemän. Man förmenar, att de är alltför
vana att alltid tänka på någons intressen och att de därför inte kan döma
opartiskt såsom en domare skall göra. Erfarenheten i Sverige har visat, att
denna tanke är oberättigad. En advokat, som får i uppdrag att vara skilje-
man, får inte se sin ställning som partsombud utan som domare. Som regel
uppskattar advokaterna möjligheten att någon gång få fungera som domare
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och opartiskt få avgöra en tvist. Mot bakgrunden av mina erfarenheter anser
jag, att skiljenämnderna ifråga om säkerhet fyller högst ställda anspråk, då de
tillkommer under medverkan av seriösa advokater.

Professor Ekelöf har tagit upp frågan om en-instansförfarande vid domstol.
Enligt hans mening skulle man kunna råda bot på nu rådande otillfredsstäl-
lande förhållanden genom att införa specialavdelningar i de stora domsto-
larna, som skulle kunna ta hand om mål av vissa typer, som inte är vanligt
förekommande, och med vilka de flesta domarna inte är vana att befatta sig.
Det kan vara bra med sådana specialavdelningar, men man frågar sig om de
skall finnas över hela landet eller vid skilda rådhusrätter eller måhända endast
i Stockholm. Jag avser då Sverige. Men en sådan specialavdelning kan ju
ändå inte fylla de anspråk, som i vissa fall bör kunna ställas på en kvalificerad
skiljenämnd, ty då måste man ha en kvalitet hos specialavdelningarna, som
motsvarar kvaliteten hos en avdelning av Högsta Domstolen. Det förhåller sig
ju så, att i de stora skiljetvisterna, som rör stora värden, försöker man få skilje-
män, vars kvalitet kan jämställas med ledamöterna av Högsta Domstolen.
Specialavdelningar vid domstolarna med domare av sådan kvalitet är väl inte
tänkbara.

Det har talats mycket om värdet av domstolsprejudikat. Man har framhållit
den stora nackdelen för rättslivet, att tvisterna ej löses av domstol. Jag skulle
då vilja säga, att vetenskapsmännen och domarna borde tycka lika illa om
när vi advokater förliker stora tvister, så att det aldrig blir något rättsligt
avgörande, men det anser vi oss faktiskt vara skyldiga att söka göra utan
hänsyn till rätsslivet och dess utveckling.

Till slut skulle jag vilja säga något om s. k. sakkunninga skiljemän. Advokat
Ahrnborg har anfört, att han icke anser det lämpligt att man som skiljemän
anlitar fackmän, som är särskilt sakkunniga på det område tvisten gäller. Det
kan vara fråga om tekniker i tekniska mål eller affärsmän i affärstvister. Jag
kan dela advokat Ahrnborgs uppfattning om att de flesta lekmän inte är
lämpliga att utöva domarens kall. Ett rättsligt avgörande är något som i
huvudsak skall ankomma på jurister, men det finns undantag, lekmän, som
har en mycket stor erfarenhet av rättsliga spörsmål och som kan vara mycket
lämpliga som skiljemän. Man behöver inte ha tagit juridisk examen för att
man skall kunna behärska rättsreglerna inom ett visst begränsat område och
döma i en kollegial skiljenämnd. Emellertid anser jag, att en skiljenämnd,
sammansatt av en jurist och två s. k. tekniker, inte är särskilt lämplig. Sådana
skiljenämnder förekommer i vissa slags tvister, t. ex. byggtvister. Majoriteten
av skiljemännen skall vara jurister. När jag har uttalat att de skall vara
kunniga inom området för tvisten avser jag att de skall ha erfarenhet inom
detta område. Till skillnad mot advokat Ahrnborg anser jag inte, att det är en
nackdel att de dömande har lättare att förstå sakförhållandena i tvisten. Jag-
tror inte att man behöver riskera att därmed kan i skiljeförfarandet utan par-
ternas kontroll införas något bevisfaktum av betydelse för sakens utgång. Det
är emellertid så, att en domare, som känner till det område, som en tvist rör,
har mycket lättare att fatta parternas ståndpunkter och den utredning, som
förebringas. Att detta måste vara till fördel för det rättsliga förfarandet är
uppenbart.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


