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överläggningsämnet avser, såsom framgår av rubriken, frågan om valet
mellan å ena sidan process inför domstol och å andra sidan skiljemanna-
förfarande för lösande av tvister, i vilka uppgörelse ej kan träffas mellan
parterna.

Det val, varom är fråga, kan avse två skilda frågor, nämligen dels
om det ur allmän synpunkt är önskvärt att civila tvister i stor utsträck-
ning undandrages domstolsprövning och hänskjutes till avgörande av
skiljemän, dels ock det val den enskilde har att göra då det gäller att
bestämma hur uppkommande tvister skall avgöras, om ej uppgörelse
kan ske.

Huvudvikten i framställningen kommer att läggas på den sistnämnda
frågan, och jag kommer endast att senare i korthet beröra den först-
nämnda.

Vid valet mellan process och skiljeförfarande är det uppenbarligen
av största betydelse hur dessa procedurer är reglerade. Väl föreligger
det vissa skiljaktigheter mellan bestämmelserna i de skilda nordiska
länderna, men det ligger helt utanför ramen för detta överläggnings-
ämne att närmare gå in härpå. I stort sett torde förhållandena vara så
likartade, att man på grundval härav kan ingå på en allmän bedömning
av skiljeförfarandet i förhållande till processen.

Beträffande skiljeförfarandet föreligger en del i och för sig intressanta
frågor, som t. ex. skiljeförfarandets rättsliga natur eller de speciella
spörsmål, som rör prövningen av skiljeavtals giltighet eller skiljemännens
prövning av sin egen behörighet m. m. Sådana frågor kommer jag att
helt gå förbi.

Ett annat svårlöst spörsmål, nämligen avseende skiljedoms giltighet i
de fall då skiljemännen dömt emot bestämmelser i lag m. m., kommer
endast att relativt kortfattat beröras i samband med frågan om de konse-
kvenser, som kan bli följden av ett träffat skiljeavtal.

Utgångspunkten för mina överväganden är att skiljeförfarandet är en
form av rättskipning, sanktionerad av det allmänna.
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Då det är avsett att man skall diskutera frågor, som är av betydelse
för den enskildes val, huruvida han skall ingå ett skiljeavtal eller ej,
kommer jag huvudsakligen att behandla spörsmålet med utgångspunkt
från att det är fråga om ett skiljeavtal avseende framtida tvister. I vilken
mån de anförda synpunkterna kan tillämpas även på skiljeavtal avseende
redan uppkomna tvister inses därefter lätt. Det torde även vara lämpligt
att jag vid mina överväganden gör den begränsningen, att jag huvud-
sakligen hänför mig till svenska förhållanden och att vid den kommande
överläggningen de skiljaktiga förhållanden som föreligger i andra länder
kan belysas mot bakgrunden av vad jag framfört.

Man har beträffande en god rättskipning brukat uppställa tre huvud-
krav, nämligen:

den skall vara säker;
den skall vara snabb; och
den skall ej vara för kostnadskrävande.

Som man förstår, är dessa krav på en god rättskipning icke alltid
förenliga. En snabb rättskipning kanske icke alltid leder till ett lika
säkert resultat som den som är mera tidskrävande. En rättegång, som för
uppnående av största säkerhet blir mycket omfattande, medför av natur-
liga skäl ofta högre kostnader.

Man kan ej heller med krav på allmängiltighet gradera de skilda
kraven på en god rättskipning efter angelägenhetsgrad. En sådan gra-
dering måste bli beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Ofta och särskilt i affärslivet är det av mycket stor betydelse att ett
definitivt avgörande av en tvist kommer snabbt, så att parterna får veta
det rättsliga läget och kan anpassa sitt handlande därefter. Detta intresse
kan vara så stort, att man kan vara benägen att i viss omfattning ge
efter på säkerhetskravet. Ett »dåligt avgörande» kan alltså vara att
föredraga framför lång tids ovisshet.

I andra fall åter spelar tiden mindre roll, och kravet på högsta möjliga
säkerhet blir det viktigaste.

För en ekonomiskt svag part kan det vara av stor vikt att kostnaderna
ej blir stora, och för detta intresse kan han vara benägen att i någon
utsträckning eftersätta de övriga kraven på en god rättskipning.

Vid en jämförelse mellan den ordinära civilprocessen, å ena, och
skiljeförfarandet, å andra sidan, kan man till en början konstatera ett
par grundläggande principiella skillnader. Förfarandet inför domstol
kan vara olika i skilda länder. Helt allmänt kan emellertid sägas, att
förfarandet inför domstol är i viss utsträckning bundet, så att dom-
stolarna är skyldiga att vid målens handläggning följa vissa formella
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föreskrifter och att som regel en fullföljd av talan mot domen i första
instans kan ske, i varje fall till en överinstans, varjämte i åtskilliga fall
en prövning kan ske i ytterligare en instans.

Beträffande skiljeförfarandet, åtminstone i de nordiska länderna, kan
framhållas, att lagstiftningen lämnar mycket stort utrymme för skilje-
männen att vid förfarandet anordna detta på det sätt som skiljemännen
finner mest ändamålsenligt samt att skiljedomen, om den över huvud
är giltig, innebär ett definitivt avgörande av tvistefrågan.

De ytterligare skiljaktigheter av intresse som föreligger avser jag att
beröra i samband med den jämförelse mellan förfarandena, som skall
göras med hänsyn till de tre ovan angivna kraven på en god rättskipning.

Jag skall nu söka att bedöma de olika förfarandena med avseende å
säkerheten. Bedömandet måste bli beroende först och främst av kvali-
teten hos de personer som skall lösa tvisten, å ena sidan domarna och
å andra sidan skiljemännen, men möjligheten att ordna förfarandet på
ett ändamålsenligt sätt är även av betydelse. Helt vid sidan av frågan
om valet mellan domstol och skiljemän med hänsyn till säkerheten ligger
den osäkerhet i avgörandet, som kan bli en följd av att parterna i skilje-
avtalet må ha föreskrivit, att skiljemännen vid sitt avgörande skall äga
att bedöma saken efter »billighet» eller efter vad de finner skäligt. Den
ovisshet som kan bli följden av en sådan överenskommelse mellan par-
terna är ju beroende av parternas samstämmiga viljeförklaring.

Det allmänna omdömet om domstolarna i de nordiska länderna måste
bli, att kvaliteten befinner sig på en hög nivå. Domarnas utbildning är
grundlig, deras juridiska kvalifikationer höga och deras känsla för oväld
vid utövande av domarämbetet mycket stor. Att i en stor domarkår det
måste finnas undantag är uppenbart, och det har förekommit domar,
fällda t. o. m. av ett domarkollegium, inför vilka man ställt sig frågande.
Sådana undantag kan emellertid icke förringa omdömet, att våra dom-
stolar med avseende å juridiskt kunnande och rättrådighet i regel fyller
mycket höga anspråk.

Man kan emellertid diskutera om det icke kan föreligga en svaghet i
ett annat avseende. Rättsordningens uppgift är ju att trygga och möjlig-
göra en dräglig sammanlevnad mellan människorna och, såvitt angår
privaträtten, att reglera förhållandet mellan medborgarna och anvisa
hur konflikter dem emellan skall lösas. Privaträtten har därför en mycket
stark anknytning till det levande livet. Såvitt angår sådana omständig-
heter, som angår medborgarna i gemen, föreligger väl icke någon skillnad
mellan domare och andra, men det kan föreligga förhållanden i sam-
hällslivet, med vilka domaren i regel sällan kommer i beröring och för
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vilka han kan komma att stå främmande. Det kan gälla inom affärslivet
eller avse bolagsförhållanden m. m. Detta kan utgöra en svaghet i dom-
stolarnas dömande verksamhet, även om bristen i viss utsträckning kan
avhjälpas genom utredning från parternas sida under rättegången.

Om jag därefter skall försöka bedöma skiljeförfarandet med hänsyn
till säkerheten blir svaret till en början beroende på vilka garantier som
föreligger för att de skiljemän som skall avgöra tvisten besitter erforder-
liga kvalifikationer såväl med avseende å kunskaper som rättrådighet,
vilket är avhängigt av på vad sätt skiljemännen skall tillsättas..

Enligt svensk lag gäller att, om parterna icke har bestämt något annat,
skiljemännen skall vara tre. Av dessa utser vardera parten en skiljeman
och de sålunda utsedda utser en tredje. Om de partsutsedda skiljemännen
icke kan enas, skall den tredje skiljemannen utses av överexekutor. Jag
kan i detta sammanhang gå förbi de bestämmelser som gäller då part
tredskas att utse skiljeman.

Denna allmänna regel rörande tillsättande av skiljemän torde vara
den som mest tillämpas. De flesta skiljeavtalsklausuler i Sverige, som
avser framtida tvister, hänvisar helt enkelt till lagens bestämmelser.

Vid sidan om det nu nämnda sättet för utseende av skiljemän före-
kommer andra förfaranden. Parterna kan enas beträffande alla tre skilje-
männen. Parterna kan vidare enas om att tvisten skall avgöras av en
särskilt angiven skiljeman.

Slutligen finns skilda skiljedomsinstitut, enligt vilkas stadgar skilje-
man eller skiljemän skall tillsättas på visst sätt. Sålunda kan det vara
förbehållet åt skiljedomsinstitutet att exklusivt tillsätta skiljemän, medan
enligt andra bestämmelser parterna äger utse vissa skiljemän, medan
ordförande utses av institutet.

Då man skall diskutera frågan om valet mellan civilprocess och skilje-
förfarande synes det mig att när det gäller skiljeförfarandet man till
utgångspunkt bör taga det fall, som är mest förekommande, nämligen
att parterna utser var sin skiljeman och att dessa gemensamt utser den
tredje skiljemannen, eller eventuellt att denne utses av viss myndighet.

Huvudintresset kommer därvidlag att riktas mot de partsutsedda skilje-
männens kvalifikationer. Kan man räkna med att de besitter erforderliga
kvalifikationer och kan man räkna med att de är benägna att bedöma
saken på ett opartiskt sätt? Svaret måste bli att det icke är säkert att
nu nämnda skiljemän alltid kommer att motsvara de krav, som bör ställas
på dem.

En rättssökande är ofta benägen att anse den av honom utsedde skilje-
mannen som en representant för honom. De flesta advokater torde ha
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varit med om att, då fråga uppkommit att hans huvudman skall utse
skiljemän, advokaten tillfrågas om han icke vill åtaga sig detta uppdrag,
vilken fråga bör besvaras med en redogörelse från advokatens sida om
skiljemannens ställning och det jäv, som föreligger för advokaten att
vara skiljeman.

Enligt svensk rätt gäller, att skiljeman är jävig om beträffande honom
föreligger vissa förhållanden, som kan tänkas minska förtroendet för
hans opartiskhet, och dessutom är det särskilt föreskrivet, att skilje-
männen skall handlägga saken opartiskt. För varje jurist av någon
kvalitet står det också numera klart, att vid utförande av ett skilje-
mannauppdrag det icke får ifrågakomma annat än att saken skall av-
göras efter vad som finnes rättvist. Man måste dock hålla i minnet, att
även lekmän i stor utsträckning utses till skiljemän och att kravet på
opartiskhet nog icke alltid trängt igenom hos dem. Det finns för övrigt
mindre nogräknade jurister, som i skiljemannens skepnad söker verka
som ombud för den som utsett honom.

Att den förefintliga risken för att man icke erhåller helt opartiska
partsutsedda skiljemän ej är helt tilfredsställande är klart. Emellertid
bör olägenheterna härav icke överskattas.

Till en början har man att observera, att vid alla tvister av någon
betydenhet parterna eller den ena av dem företrädes av advokat, och
av skäl som jag strax skall angiva, torde denne se till att hans huvudman
till skiljeman utser en person, känd för skicklighet och rättrådighet. Det
fölhåller sig nämligen så, att utseende av en partisk person till skiljeman
kan vara förenat med betydande nackdelar för den som utsett honom.
Tanken bakom regeln att vardera parten skall få utse en skiljeman är,
att parten skall vara förvissad om att vid tvistens avgörande finns när-
varande en person, som är kunnig, skicklig och omdömesgill och som
kan vaka över att de relevanta omständigheter och synpunkter, som
parten framfört, ej tappas bort vid överläggning och beslut. Detta är
ju varje skiljemans plikt, men för parten kan det vara tryggt att veta,
att det finns en person som han kan lita på i detta hänseende. Om nu
parten utser en partisk skiljeman, är detta något som de övriga skilje-
männen mycket snart märker, och detta gör dem benägna för att fästa
mindre avseende vid de synpunkter, som av den partiske skiljemannen
framföres under överläggningarna mellan skiljemännen. Så länge som
det är sörjt för att till tredje skiljeman utses en skicklig och opartisk
person, kan man säga, att om den ena parten utser en okvalificerad eller
partisk person till skiljeman, är detta närmast ägnat att skada hans sak.

Erfarenheten från Sverige torde vara, att numera i stort sett något
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men därigenom att parter till skiljemän utser olämpliga personer icke
föreligger, i varje fall icke då advokater medverkar vid utseende av
skiljemän.

Parternas medverkan vid utseende av dem som skall avgöra en tvist
dem emellan har även en positiv sida av största vikt. Härigenom erhålles
möjlighet att till skiljemän få personer, som i förening med allmänt
höga kvalifikationer besitter särskild erfarenhet inom det område, som
tvisten gäller. Vilken betydelse detta har för åstadkommande av ett rik-
tigt domslut är uppenbart.

Jag skall nu övergå till frågan vilken betydelse själva förfarandet
har med avseende å säkerheten. I detta avseende kan man framhålla
följande.

Att förfarandet inför domstol är och av naturliga skäl måste vara i
stor utsträckning formbundet medan skiljeförfarandet i stor utsträckning
kan anordnas efter vad som finnes lämpligt torde ej vara av någon större
betydelse för säkerheten i avgörandet. Däremot finns det anledning att
överväga, huruvida möjligheten att förebringa utredning i de skilda
förfarandena är av någon betydelse.

Enligt svensk skiljemannalag äger skiljemännen icke stadga vite eller
eljest använda tvångsmedel och de får icke heller upptaga ed eller
sanningsförsäkran.

Däremot kan, om skiljemännen finner det erforderligt för utredningen,
vittnesförhör eller förhör med part under sanningsförsäkran äga rum
vid domstol samt vidare föreläggande av domstol meddelas part att som
bevis tillhandahålla skriftlig handling eller någon sak.

Det är klart att om i en skiljetvist förhör skall hållas med personer
inför domstol, detta är ett sämre sätt att införa bevisning i skiljetvisten
än om skiljemännen, som skall döma i saken, själva får höra veder-
börande. Erfarenheterna från Sverige är att de personer som parterna
önskar höra regelmässigt höres inför skiljemännen. Att de som skall
höras sällan tredskas torde väl i stor utsträckning bero på att de icke
har något emot att bli hörda, men även i de fall, då en motvilja häremot
föreligger, torde vetskapen om att en tredska kan mötas med begäran
om vittnesförhör inför domstol medföra, att vederbörande hellre inställer
sig inför skiljemännen.

Den omständigheten att hörandet inför skiljemännen icke sker på ed
eller sanningsförsäkran anser man i Sverige vara av mindre betydelse
för sanningens utletande.

Som slutomdöme beträffande nu behandlade spörsmål kan man utan
tvekan säga, att med ett omsorgsfullt val av skiljemännen eller åtmin-
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stone två av dem skiljeförfarandet med avseende å säkerheten är fullt
jämförbart med civilprocessen och ofta är överlägset densamma.

Vid den bedömning av säkerheten som gjorts har jag tagit sikte på
riktigheten av de rättskraftiga avgöranden, som träffats dels av domstol
och dels av skiljemän. Till frågan om säkerheten kunde man även föra
spörsmålet om de möjligheter som står till buds att komma till rätta med
sådana slutgiltiga avgöranden, som klart strider mot gällande rätt och
som till och med kan sätta tvingande bestämmelser i lagen åsido. Jag
avser emellertid att särskilt beröra denna fråga senare.

Härefter skall jag söka att göra en jämförelse mellan de olika för-
farandena med avseende å snabbheten. Det gäller alltså att bedöma den
tidrymd som förflyter från det en tvist anhängiggjorts till dess den
rättskraftigt avgjorts.

Till en början måste man taga under övervägande huruvida jäm-
förelsen kan utfalla olika beträffande tvister av olika slag.

I de fall då det icke föreligger någon tvist rörande det berättigade i
ett anspråk, utan anledningen till underlätet fullgörande av den för-
pliktelse som anspråket avser endast beror på tredska eller bristande
förmåga, är det uppenbart att domstolsförfarandet snabbare leder till
erhållande av erforderlig exekutionstitel.

Men även i de fall, då verklig tvist råder, kan förhållanden bedömas
olika. Sakförhållandena kan vara tämligen okomplicerade och ostridiga,
men de juridiska konsekvenserna av dessa kan vara föremål för delade
meningar. Om i sådana fall tvistemålet är av så ringa värde, att ingen-
dera parten finner saken vara värd en fullföljd till högre instans, kan
ett förfarande inför rätta bli snabbare än ett skiljeförfarande, som i sig
innefattar den tid som åtgår för att skiljemännen skall utses och som
regelmässigt inledes med en skriftväxling mellan parterna.

Det återstår att bedöma spörsmålet om snabbheten beträffande de
fall, då tvisten är mera omfattande, och man kan räkna med att för-
lorande part i en rättegång skulle begagna den rätt till fullföljd av talan
vid högre rätt som föreligger.

Enligt den svenska skiljemannalagen skall skiljedomen vara avkunnad
inom sex månader från det tillämpning av skiljeavtalet påkallades, om
parterna ej har föreskrivit annat. Denna tid kan förlängas genom över-
enskommelse mellan parterna eller av överexekutor på begäran av en
av dem. I omfattande skiljetvister är det regel att en förlängning av tiden
måste ske.

Man torde kunna säga, att tiden för skiljeförfarandet i dessa tvister
i regel motsvarar den tid som skulle åtgått för tvistens handläggning
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vid domstol i första instans. En handläggning av tvisten i andra instans
skulle komma att taga betydande tid i anspråk, vartill kommer den tid
som förflyter innan högsta domstolen beslutat om talan skall få fullföljas,
ävensom, om fullföljdstillstånd gives, den tid som förflyter innan målet
handlagts och avgjorts av högsta domstolen. Den tid, inom vilken man
kan erhålla en skiljedom, blir alltså i nu nämnda fall endast en bråkdel
av den tid, som skulle åtgått för målets handläggning i samtliga in-
stanser. Med avseende å snabbheten kan alltså skiljeförfarandet i många
fall erbjuda en betydande fördel.

Av de tre angivna kraven på en god rättskipning återstår att behandla
kostnadsfrågan.

Den mest markanta skillnaden är att vid en rättegång domstolskost-
naderna är jämförelsevis små, medan vid ett skiljeförfarande skilje-
männen har rätt att av parterna erhålla arvode och ersättning för sina
kostnader, vilket allt, särskilt i omfattande skiljetvister, kan uppgå till
betydande belopp.

Vid bedömande av kostnadsfrågan måste man emellertid taga hänsyn
till att en rättegång kan komma att föras i flera instanser, vilket medför
en betydande ökning av parternas egna kostnader i förhållande till om
förfarandet endast skall äga rum i en instans.

En jämförelse mellan de totala kostnaderna vid en rättegång, som
föres i alla instanser, och skiljeförfarandet torde utfalla så, att i större
och komplicerade saker skiljeförfarandet i varje fall ej torde bli dyrare,
men att motsatsen torde gälla beträffande mera enkla tvister.

En fråga, som i detta sammanhang bör beröras, är kostnadernas för-
delning mellan parterna. Jag avser här ej parternas egna kostnader å
förfarandet. Ifråga om dem utgår jag från att ersättning för desamma
skall utdömas efter samma regler som dem som gäller i vanlig rättegång.
Frågan gäller skiljemännens arvoden och kostnader.

Enligt en i Sverige tidigare förekommande uppfattning skulle dessa
kostnader fördelas i huvudsak lika mellan parterna. Grunden härför
skulle vara, att parterna överenskommit om att tvisten skulle undan-
dragas från domstols prövning och i stället avgöras av skiljemän, och
med hänsyn härtill skulle båda parterna svara för härav uppkommande
kostnader.

Enligt modern uppfattning måste man emellertid se saken på ett annat
sätt. Gentemot skiljemännen bör parterna vara skyldiga att svara för
deras arvode och kostnader, men om en vinnande part icke erhåller full
ersättning för sina kostnader å saken, får han icke fullt rättsskydd, och
till hans kostnader hör även vad han har att betala till skiljemännen.
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I händelse av att parterna ömsom vinner och förlorar bör det regel-
mässigt bli en fördelning av skiljedomskostnaderna mellan parterna. Att
närmare gå in på principerna för en sådan fördelning faller utanför
ramen för ämnet.

Med tillämpning av nyssnämnda, enligt min mening riktiga principer
för fördelning mellan parterna av kostnaderna för själva förfarandet
kommer frågan om kostnadernas fördelning icke att ha någon själv-
ständig betydelse vid valet mellan skiljeförfarande och rättegång.

Emellertid kan kostnaderna för hela skiljetvisten vara av betydelse i
ett annat avseende, nämligen för ekonomiskt svaga personer. En mindre
bemedlad kan för utförande av talan vid domstol erhålla fri rättegång,
oftast med rätt att erhålla av domstolen förordnat biträde. Denna möj-
lighet står honom icke till buds i skiljeförfarandet. Tvärtom kan han
bli nödsakad att, eventuellt jämte motparten, erlägga förskott till skilje-
männen. Detta måste för en ekonomiskt svag person utgöra en väsentlig
nackdel, som i många fall kan avhålla honom från att påkalla ett skilje-
förfarande, för vilket det i och för sig finns fog.

Utöver de nu behandlade synpunkterna på frågan om process eller
skiljeförfarande med hänsyn till säkerhet, snabbhet och kostnader kom-
mer en del omständigheter, som i det enskilda fallet kan tillmätas
betydelse, varav följande kan framhållas.

Rättegången inför domstol är, bortsett från vissa speciella undantags-
fall, offentlig. Allmänheten har tillträde till förhandlingarna inför rätta;
ingivna inlagor och andra handlingar är offentliga handlingar; och vad
som förekommer inför rätta kan återges i pressen mer eller mindre veder-
häftigt och under mer eller mindre braskande rubriker. Ifråga om härads-
rätterna i Sverige sitter i rätten flera lekmän, ofta grannar eller bekanta
till den ena av parterna, och det är även på detta sätt väl sörjt för att
vad som kommer fram i en rättegång mellan två parter lätt kan komma
till vidsträckt kännedom.

Det torde vara en allmän regel att parterna i en civil tvist ej önskar
att denna bringas till offentligheten. Gäller det affärsförhållanden, kan
ett offentliggörande vara till stor skada för parterna eller någon av dem.
De olustiga fall, då en av parterna i en tvist direkt söker bringa tvisten
till allmän kännedom i förhoppning att därigenom skapa en opinion
till sin förmån och en press på motparten, för att på detta sätt med
utomrättsliga medel nå sitt mål, förtjänar icke något hänsynstagande.
Möjligheten att kunna hålla det rättsliga förfarandet utanför offentlig-
heten måste alltså anses utgöra en fördel och i vissa fall vara av utom-
ordentligt stort värde.
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En omständighet, som vid valet mellan rättegång och skiljeförfarande
kan av parterna tillmätas stor betydelse, är att handläggningen av skilje-
tvister för parterna själva sker under former, som för dem ter sig
angenämare än dem som gäller förfarandet inför domstol.

Jag har tidigare nämnt att förfarandet inför domstol är i stor utsträck-
ning formbundet, och det måste med nödvändighet vara så. Det har även
en viss högtidlig prägel. För många människor är det förenat med obehag
att uppträda inför rätta, särskilt om det skall ske i offentlighetens ljus.

Mot detta förfarande inför domstol kan ställas det mindre formbundna
förfarandet i skiljetvister, där den muntliga handläggningen äger rum
vid ett gemensamt förhandlingsbord och där en erfaren ordförande, utan
att eftersätta kraven på reda och ordning samt en opartisk handlägg-
ning, kan göra mycket för att förhandlingen skall bli så angenäm som
omständigheterna tillåter. Att en inställelse till en sådan förhandling
icke är så påfrestande som en inställelse inför domstol är uppenbart.

Det kan även framhållas, att i vissa typer av tvister det mindre form-
bundna förhandlingssättet lättare kan leda till ett uppklarande av vissa
detaljfrågor i tvisten. Sålunda kan det tänkas att parterna t. ex. i en
tvist rörande ersättning för utförda arbetsprestationer, som bl. a. om-
fattar ett flertal mindre poster, kan, för undvikande av omfattande
utredning och argumentering, uppdraga åt skiljemännen att med sin
sakkunskap skönsmässigt lösa dessa mindre detaljfrågor. Något sådant
skulle knappast låta sig göra i en rättegång.

Den som överväger huruvida skiljeklausul bör införas i ett avtal, som
han står i begrepp att träffa, har att taga hänsyn till om han redan står
i annat rättsförhållande till avtalskontrahenten eller kan komma att
göra detta. Om skiljeavtal träffas, blir skiljemännens behörighet be-
gränsad till de tvistefrågor, som avtalet avser. Detta kan ha till följd,
att om en uppkommen skiljetvist avser ett betalningsanspråk från den
ena partens sida, detta icke kan mötas med en kvittningsinvändning,
som hänför sig till ett helt annat rättsförhållande, beträffande vilket det
ej finns skiljeavtal. Frågan om motfordringens existens faller ju icke
under skiljemännens kompetens.

Frågan torde i allmänhet icke vara av så stor praktisk betydelse, men
den som står i skilda rättsförhållanden till samma person kan ha anled-
ning överväga, huruvida och i vilken omfattning skiljeavtal skall finnas
beträffande desamma.

En av fördelarna med skiljeförfarandet är, såsom tidigare framhållits,
att genom skiljedomen tvisten blir definitivt löst, så att parterna inom
relativt kort tid kan få visshet om sina rättigheter och förpliktelser i
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det avseende som tvisten avser och kan rätta sig därefter. Denna fördel
kan icke nås, om icke möjligheterna att angripa en skiljedom är relativt
snävt begränsade.

Enligt den svenska skiljemannalagen är en skiljedom, utan att talan
mot densamma behöver föras, ogiltig, om det icke förelegat giltigt skilje-
avtal, om skiljedomen icke är avfattad i skriftlig form och behörigen
underskriven eller om skiljemännen dömt om något, som enligt lagen
icke får avgöras av skiljemän, eller ock tvisten var anhängig vid domstol
och anmälan ej skett hos rätten om målets nedläggande.

Vidare kan en avkunnad skiljedom på talan av part hävas om det
föreligger vissa närmare angivna fel med avseende å skiljemännen eller
skilj ef örf ar andet.

Däremot innehåller lagen icke någon bestämmelse, som ger ledning
för bedömande av frågan, huruvida en skiljedom, som innefattar en
uppenbart oriktig rättstillämpning eller som t. o. m. kan stå i direkt strid
mot tvingande bestämmelser, kan angripas eller eventuellt är eo ipso
ogiltig. Detta spörsmål har varit föremål för en omfattande diskussion,
men någon slutgiltig lösning på problemet torde för svensk rätts del ej
föreligga. Det låter sig icke göra att inom ramen för ämnet mera in-
gående behandla spörsmålet, utan jag skall inskränka mig till några
allmänna synpunkter.

Intresset av att genom skiljedomen få en snabb definitiv lösning av
en tvist gör att det ej bör få vara tillåtet för part att klandra en skilje-
dom i alla de fall, då han anser att avgörandet står i strid med gällande
rätt. Å andra sidan bör en skiljedom, som strider mot vissa för rätts-
ordningen grundläggande principer i ett land, ej tillerkännas rättsverkan
därstädes. Men vad gäller, då skiljedomen eljest klart strider mot
gällande rätt? I de fall, då det icke är fråga om tvingande bestäm-
melser i lagen, kan man svårligen finna någon grund för hävande av
skiljedomen. Liksom parterna kan genom avtal åsidosätta lagens be-
stämmelser, bör de vara bundna av en skiljedom, som meddelats av
skiljedomare, som grundar sin kompetens på avtal mellan dem.

Återstår således det fall, då skiljemännen i sitt avgörande åsidosatt
tvingande bestämmelser i lagen. Dessa tvingande bestämmelser uppbärs
ju av ett allmänt intresse, som är så starkt att avtalsfrihet ej har ac-
cepterats.

Till en början kan framhållas, att sådana tvingande bestämmelser
som lämnar öppet åt domstolen att frångå ett avtal efter vad som finnes
skäligt, t. ex. att jämka utfäst vite, knappast kan komma i betraktande
i förevarande sammanhang. Om skiljemännen beslutat att jämkning ej
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skall ske, ehuru en jämkning faktiskt vore skälig, innebär detta endast
att skiljemännen i jämkningsfrågan haft en annan åsikt, och någon
anledning att på sådan grund häva skiljedomen bör ej föreligga.

Annorlunda kan bedömandet bli om den tvingande bestämmelsen är
av annan typ. För svensk rätts del kan man måhända finna vägen till
en lösning i följande förhållande.

I vår lagstiftning rörande arrende av jord finns åtskilliga tvingande
bestämmelser, vilka icke kan åsidosättas genom avtal mellan parterna.
En del av dessa bestämmelser avser arrendatorns rätt eller skyldighet
att tillträda eller kvarsitta å fastigheten. I lagen har nu stadgats, att
skiljeavtal beträffande sistnämnda fall icke är gällande, om icke skilje-
männens beslut kan överklagas hos domstol. Motsvarande bestämmelse
finns icke beträffande skiljeavtal, som kan komma att avse övriga
tvingande bestämmelser i lagen. I förarbetena till nyssnämnda bestäm-
melse rörande förbud mot vissa skiljeavtal har uttalats, att skiljemän
principiellt icke är bundna av materiella lagbestämmelser samt vidare
att det icke kunde anses behövligt att förbjuda användningen av skilje-
domsförfarande i alla sådana tvister, där en tvingande lagregel i ett
eller annat avseende inverkar.

I anledning av uttalandet att skiljemännen icke skulle vara bundna
av den materiella rätten bör man erinra om att, då skiljemännen skall
vara opartiska och behandla saken opartiskt, man har rätt att begära
att de vid sitt bedömande skall söka nå det resultat, som står i överens-
stämmelse med gällande rätt. Uttalandet får väl därför anses innebära
- icke att skiljemännen skulle ha någon rätt att frångå den materiella
rätten - utan att man icke kan angripa en skiljedom därför att den till
äventyrs icke anses stå i överensstämmelse med gällande rätt. Såvitt
man kan bedöma av ovannämnda uttalande vid lagbestämmelsens till-
komst, skulle detta gälla även om tvingande lagbestämmelser åsidosatts.

Det kan nämnas, att enligt det förslag till enhetlig skiljemannalag,
som upprättats av den inom Europa-rådet tillsatta expertkommittén för
skiljedomsfrågor, en skiljedom skall bli gällande om den icke strider
mot allmänna rättsprinciper (ordre public). Däremot synes det icke vara
avsett att man skall kunna angripa en skiljedom enbart på den grund
att den anses icke stå i överensstämmelse med den lagstiftning, enligt
vilken det materiella rättsförhållandet bedömts.

Såvitt jag förstår, måste man räkna med att det kan hända, att skilje-
männen icke endast dömer i strid mot vad man hittills ansett vara
gällande rätt - detta kan bli fallet även vid en rättegång - utan även
att de kan döma i klar strid mot klara tvingande rättsregler, utan att
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någon möjlighet till rättelse står till buds. Jag tror emellertid att man
skall bedöma en sådan risk som mycket liten. Ingen klient låter väl
numera en tvist gå till skiljedom utan att han anlitar en advokat, och
i sådant fall bör det föreligga rimliga garantier för att man erhåller
en skiljenämnd med erforderlig kompetens.

Till slut skall jag nämna en omständighet, som kan vara av betydelse
vid en jämförelse mellan rättegång och skiljeförfarande.

Om i en rättegång bevisen varit falska eller om det, efter det målet
slutligen avgjorts, framkommer bevis eller omständigheter, som kan
föranleda till ett annat bedömande av tvistefrågan, kan endera parten
erhålla resning i målet, och om sådan beviljas prövas saken ånyo. En
sådan möjlighet står icke till buds ifråga om en skiljedom. Detta kan
vara att betrakta som en nackdel, men en av fördelarna med ett skilje-
förfarande är att en tvist inom relativt kort tid definitivt bringas ur
världen, och detta kan icke uppnås utan att man ger efter på kravet att
ha möjlighet att nå högsta rättvisa intill yttersta änden.

Om man mot bakgrunden av det sagda skall söka svar på frågan,
huruvida en kontrahent vid ingående av avtal bör gå med på en skilje-
klausul eller ej, finner man, att något entydigt svar icke kan ges. Be-
dömandet måste bli beroende av omständigheterna i det särskilda fallet.
Under vissa omständigheter kan alldeles övervägande skäl tala för en
skiljemannaklausul, medan i andra fall stora betänkligheter häremot
kan föreligga. Man kan emellertid helt allmänt konstatera, att skilje-
förfarandet utgör en mycket värdefull tillgång för rättslivet och att det
för vissa slag av tvister är avgjort överlägset den ordinära civilprocessen.

I det föregående har jag närmast bedömt spörsmålet om skiljemän
eller domstol med utgångspunkt från att den tvist, varom är fråga, är
lokaliserad till det egna landet eller i varje fall till länder med likartade
rättsordningar. Jag vill emellertid ej helt gå förbi de överväganden,
som en avtalsslutande kontrahent kan ha att göra vid träffande av upp-
görelser med annan part, som är bosatt i främmande land, speciellt
sådant land, där rättegångskostnaderna kan stiga till mycket höga
belopp, eller sådant land, vars rättsordning man icke känner. Enligt mitt
förmenande föreligger det i sådana fall stor anledning att överväga,
om icke i avtalet skall införas en skiljeklausul, hänvisande till skilje-
förfarande enligt reglerna för något av de välkända internationella
skil j edomsinstituten.

De överväganden som jag hittills gjort har avsett den enskildes val
mellan skiljeförfarande eller rättegång. Rubriken »Skiljemän eller dom-
stol?« kan emellertid, som jag tidigare framhållit, även avse frågan om
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ur samhällets synpunkt är önskvärt att skiljeförfarandet tillämpas i den
stora utsträckning som faktiskt sker, eller om åtgärder bör vidtagas för
att de civila tvisterna i större utsträckning än nu är fallet kommer att
avgöras av domstol.

Jag utgår från att det icke kan komma ifråga att förbjuda skilje-
förfarandet eller att genom åtgärder göra det mindre ändamålsenligt än
vad nu är fallet. Det som kan diskuteras är om man skall inom proces-
sens ram införa något alternativ till skiljeförfarandet, som kan te sig
mera lockande för parterna än den nuvarande processen.

I och för sig kan det icke vara något allmänt intresse att domstolarnas
arbetsbörda ökas. Emellertid anses den omständigheten, att så få civila
tvister hänskjutes till domstolarna, medföra vissa nackdelar. Såsom
sådana kan anföras dels att det förhållandet, att domarna i allt mindre
utsträckning har att handlägga civila tvister, gör att de blir mer och
mer främmande för de praktiska och rättsliga synpunkter, som kan
läggas på sådana tvister, och dels att sådana tvisters avgörande
av skiljemän minskar antalet av de domstolsavgöranden, som kan
vara vägledande för lösningen av liknande tvister i framtiden. Man
kan även överväga om det är ett allmänt önskemål att till allmänhetens
förfogande skall stå ett en-instansförfarande, som är mindre dyrbart för
parterna än skiljeförfarandet.

Beträffande frågan huruvida man genom att civila tvister i större ut-
sträckning än nu hänskjutes till domstol skulle kunna ge domarna större
erfarenhet på ifrågavarande område bör det framhållas, att tvister
numera hänskjutes till rättsligt avgörande i mycket mindre utsträckning
än som var fallet för några årtionden sedan. Kloka parter finner nämligen
oftast att det kan vara en fördel å ömse sidor att man söker komma till
en uppgörelse i stället för att förnöta tid och krafter på ett rättsligt
förfarande. Med biträde av erfarna och skickliga advokater torde väl
också de flesta tvister lösas utan vare sig rättegång eller skiljeförfarande.
Det är väl därför att antaga, att ett överförande av tvister från skilje-
förfarande till domstol icke skulle vara tillräckligt för att ge landets
domare den önskvärda praktiska erfarenheten. Denna erfarenhet kom-
mer i stället att finnas hos advokaterna, och då det måste anses vara ett
samhälleligt intresse att tvister kan bringas ur världen genom rimliga
uppgörelser, är det enbart gott att säga om detta förhållande.

Det kan fastslås, att det är en nackdel för rättslivet att vägledande
prejudikat icke skapas. Emellertid måste man hålla i minnet, att det
rättsliga förfarandet kan för parterna endast ha ett syfte, nämligen att
skaffa dem rätt i det aktuella fallet. Till deras förfogande bör därför
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stå det förfarande, som bäst tjänar detta syfte. Frågan om skapande av
prejudikat har endast sekundär betydelse.

Det återstår då frågan om införande av ett en-instansförfarande inför
domstol. Härvidlag kan man tänka sig möjligheten att skapa en särskild
domstol för detta ändamål.

Till en början kan framhållas, att om denna domstol skall utgöra ett
under alla förhållanden acceptabelt alternativ till skiljemän, kvalifika-
tionerna hos domstolens ledamöter måste vara mycket höga. Emellertid
är ju förhållandet det, att i stora skiljetvister, som rör betydande värden,
något alternativ till skiljeförfarandet icke ur parternas synpunkt är
påkallat. Det är närmast med tanke på smärre skiljetvister, som icke
bär kostnaderna for ett skiljeförfarande, men där en snabb definitiv
lösning är önskvärd, som ett en-instansförfarande inför domstol kan
vara påkallat.

Med hänsyn till det sagda synes det mig att det kan finnas skäl att
överväga, om icke parterna skall ha rätt att för avgörande av en tvist
kunna avtala, att tvisten skall avgöras av viss domstol, som angives i
avtalet, utan rätt för parterna att föra talan mot domen. Man kunde
tänka sig att parterna kunde ha rätt att välja mellan underrätt eller
hovrätt.

I svensk rätt finns en bestämmelse att parterna, sedan tvist uppkommit,
kan avtala att de ej skall fullfölja talan mot underrätts dom. Villkoret
»sedan tvist uppkommit» bör observeras. Man kan alltså icke med bin-
dande verkan träffa ett sådant avtal med avseende å framtida tvister.
Ej heller finns det någon bestämmelse som medger möjlighet att gå
förbi underrätten som första instans.

Det är klart att införandet av en sådan ordning, som skulle ge parterna
rätt att bestämma att tvister skall avgöras av domstol som första och sista
instans, ej i större utsträckning skulle minska antalet skiljetvister, sär-
skilt sådana av större omfattning, och att man alltså icke undgår de
olägenheter, som anses vara en följd av att domstolarna i mycket liten
omfattning har att taga befattning med civila tvister, men tillgången
till en process med en-instansförfarande kunde vara av värde för kon-
trahenter, som önskar ha möjlighet att få uppkommande tvister snabbt
lösta men som beräknar att dessa ej kommer att kunna bära kostnaderna
för ett skiljeförfarande.


